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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamento ao longo do tempo é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo 
onde se desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e permítenos anticipar algúns dos 
problemas do futuro. As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan 
a realidade humana e social dende unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais; sen 
embargo a sociedade actual, cada vez máis complexa, require da intervención doutras disciplinas como a Economía, Socioloxía, Ecoloxía ou Historia da Arte, 
que aportan análises diferentes e complementarios, para a mellor comprensión da realidade social. 

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

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

A materia de Xeografía e Historia é un vehículo adecuado para animar o emprendemento. Ademais, o desenvolvemento sostible e medio, os riscos de 
explotación e o abuso e maltrato son ineludibles. O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, 
partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A 
Xeografía e Historia permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean 
permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de materiais, integrando de forma especial as TIC e cun enfoque orientado á realización 
de tarefas e resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento 
competencial do alumnado e non esquecer a adecuada coordinación entre os docentes. 
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2.OBXECTIVOS DO CURSO 

 

• Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta utilizando datos de coordenadas xeográficas 

. • Describir o medio físico europeo. 

 • 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 e as súas consecuencias. • 

 Comprender e explicar o proceso de hominización.  

• Analizar os principais acontecementos da historia da humanidade, situándoos nos distintos períodos históricos.  

• Datar os diferentes períodos históricos situándoos en diferentes eixes cronolóxicos.  

• Coñecer os primeiros ritos relixiosos. 

 • Coñecer e describir as características da vida humana en cada período histórico.  

• Describir a organización socioeconómica das civilizacións, despois do neolítico.  

• Comprender a diacronía e sincronía de diferentes culturas. 

 • Recoñecer a importancia do descubrimento da escritura.  

• Comprender e explicar os principais trazos das culturas grega e romana 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
TEMA 1 O PLANETA TERRA 
 

OBXECTIVOS 

 b  

 e   

 f   

 g 

CONTIDOS 

 As características da Terra e a posición 
que ocupa no Espazo. 

 As orixes do Universo. 

 A Via Láctea. 

 Os planetas do Sistema Solar. 

 A forma e a dimensión da Terra. 

 As coordenadas xeográficas. 

 A representación da Terra. Os distintos 
tipos de proxeccións. 

 A representación da Terra a partir de 
diversas proxeccións. 

 O uso das proxeccións cartográficas. 

 Os mapas físicos. 

 Os mapas temáticos e a súa 
interpretación. 

 O globo terráqueo e o planisferio. 

 A latitude e a lonxitude na localización 
das liñas imaxinarias da Terra. 

 A orientación e localización mediante 
as TIC e os sistemas de GPS. 

 Os SIG; características, usos e 
elementos que o integran. 

 Interpretación dun mapa topográfico. 

 Análise dun mapa de fusos horarios. 

 Os marcos horarios; horario oficial e 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Analizar e identificar a forma e 
dimensións do noso planeta a partir do 
estudo de mapas físicos e de mapas 
temáticos. 

 

 

 Observar a representación da Terra, a 
partir da localización nun mapa de 
espazos xeográficos utilizando as 
coordenadas xeográficas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Analiza e clasifica tipos de mapas e 
proxeccións segundo a súa función e 
utilidade. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Cien-
cias e Tecnoloxía.Analiza mapas de fusos 
horarios e comprende o procedimiento das 
distintas unificacións horarias do planeta. - 
C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. - C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. Dixital - C. 
Lingüística. 

 

 Localiza un punto xeográfico nun planisferio e 
distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características.. C. Sociais e Cívicas 
- C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 

 LOcaliza espazos xeográficos e lugares nun 
mapa a partir da análise de datos e a 
aplicación de coordenadas xeográficas .. C. 
Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - 
C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía.  
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horario solar. 

 Traballar con diversas aplicacións 
“App” e novas fontes dixitais. 

 Utilización do vocabulario específico do 
tema. 

 Indica as características e o uso dos 
meridianos e paralelos do globo terráqueo.  
C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender. 

 

 Compara distintos tipos de mapas e 
proxeccións. Sociais e Cívicas - Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 

 

TEMA 2 . O RELEVO DA TERRA 
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 

CONTIDOS 

 A estrutura da Terra: o seu núcleo, o seu manto 

e a codia. 

 O lugar máis elevado e o lugar que está máis 

profundo da Terra. 

 Panxea e a deriva continental. 

 Os volcáns e a súa estrutura. 

 Os terremotos. 

 A magnitude dos terremotos: Escalas de 

Mercalli e de Richter. 

 Os axentes externos da formación do relevo. 

 A acción moldeadora da auga. 

 A acción moldeadora do vento. 

 A acción erosiva da vexetación. 

 A acción moldeadora do ser humano. 

 As formas do relevo terrestre e oceánico. 

 O relevo dos continentes. 

 Os tres grandes conxuntos do relevo de Europa: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Analizar e identificar as formas de representación 

do noso planeta e localizalas correctamente 

espazos xeográficos e lugares nun mapa 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

 

 

 

 

 

 

 Describir as peculiaridades do medio físico 

español, europeo e mundial situando os 

elementos principais en mapas e planisferios. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa 

utilizando datos de coordenadas xeográficas. C. 

Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. Dixital. 

 Localiza no mapa as principais unidades e 

elementos do relevo europeo. C. Lingüística - C. 

Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Aprender 

a Aprender - C. Dixital. 

 Localiza nun mapa físico mundial os principais 

elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis 

importantes, ademais dos ríos e das principais 

cadeas montañosas. C. Aprender a Aprender - C. 

Dixital - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Sitúa nun mapa físico as principais unidades do 

relevo español, europeo e mundial. C. Aprender a 

Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Ciencias e 

Tecnoloxía - Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 
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A Gran Chaira, os macizos antigos e os mozos. 

 A altimetría do relevo. 

 Interpretación dun perfil altimétrico. 

 Análise dun porto de montaña e dunha etapa da 

Volta Ciclista a España. 

 Representación de perfís. 

 Trabalo con mapas. 

 Localización de sendeiros nos mapas. 

 Deseño dun itinerario natural. 

 Análise das consecuencias dos terremotos en 

distintos puntos do planeta. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio 

físico español e mundial. C. Sociais e Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - C. Lingüística - Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – C. Dixital - C. 

Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Describe as diferentes unidades de relevo con 

axuda do mapa físico de España. Sociais e Cívicas 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 

Lingüística - C. Aprender a Aprender. 

 
 
 

 Indica as consecuencias da relación entre a 
acción humana e os problemas 
medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a Aprender – C. 
Dixital 

 

 

TEMA 3. A HIDROSFERA. AUGA DOCE E AUGA SALGADA 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

CONTIDOS 

- A auga na natureza. 

– A hidrosfera. 

– A auga como fonte de recursos. 

– O consumo de auga. 

– O ciclo natural da auga. 

– As augas oceánicas: auga salgada. 

– A auga en movemento: correntes mariñas e mareas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Describir as peculiaridades do medio físico de 

España, de Europa e do mundo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

español. C. Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. 

Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 

mundial. C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e 
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– O aproveitamento da riqueza que hai nos oceános e 

nos mares. 

– As augas continentais. 

– Os ríos e os lagos. 

– As augas subterráneas: os acuíferos. 

– Os icebergs e os glaciares. 

– A auga atmosférica. 

– A distribución das augas do planeta: os océanos e os 

mares. 

– Os ríos de Europa e de España. 

– As vertentes hidrográficas europeas e españolas. 

– Valoración da escaseza de auga. 

– Análise das consecuencias da crise mundial pola 

escaseza de auga. 

– Comparación sobre o acceso e dispoñibilidade da 

auga. 

– Lectura da factura da auga. 

– Interpretación da presenza de auga nunha paisaxe 

natural mediterránea. 

– Análise do caudal dos ríos españois. 

– Elaboración dun decálogo polo desenvolvemento 

sostible. 

 

 Localizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes 

ríos.Localizar no globo terráqueo as grandes 

zonas climáticas e identificar as súas 

características. 

 Coñecer, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Tecnoloxía. - C. Aprender a Aprender. 

 Explica as características dos distintos corpos de 

auga e diferénciaos. C. Aprender a Aprender - C. 

Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  

 Localiza nun mapa físico mundial os principais 

elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis 

importantes, ademais dos ríos e as principais 

cadeas montañosas. C. Dixital - C. Matemática, 

Ciencias e Tecnoloxía. 

 Indica as consecuencias da relación entre a 
acción humana e os problemas 
medioambientais. Sociais e Cívicas - Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a Aprender. 
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TEMA 4.  O TEMPO ATMOSFÉRICO 
 
OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 
 

CONTIDOS 

– A atmosfera e a súa composición. 

– A atmosfera como cuberta protectora. 

– -A estrutura da atmosfera. 

– A radiación solar: os seus efectos beneficiosos e os 

seus riscos. 

– A temperatura da atmosfera. 

– O termómetro. 

– A humidade do aire. 

– As precipitacións. 

– O higrómetro e o pluviómetro. 

– Os tipos de precipitación: chuvia, orballo, néboa, 

neve, poalla e saraiba. 

– A presión atmosférica: o aire quente e o aire frío. 

– Os ventos: ventos permanentes, ventos estacionais e 

ventos locais. 

– A auga atmosférica. 

– A distribución das augas do planeta: os océanos e os 

mares. 

– O anemómetro e a veleta. 

– Os anticiclóns e as borrascas. 

– Causas e consecuencias das inundacións. 

– Análise das perdas por riscos naturais. 

– Os sistemas de prevención das inundacións. 

– A chuvia ácida e as súas consecuencias. 

– Os efectos da chuvia ácida nun bosque. 

– Comentario dun mapa do tempo. 

– A previsión meteorolóxica. 

– Localización das catástrofes naturais. 

– As estacións meteorolóxicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer e describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

 Coñecer, comparar e describir correctamente os 

grandes conxuntos bioclimáticos que forman o 

espazo xeográfico europeo. 

 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o 

clima de España a partir de mapas e datos 

estatísticos. C. Lingüística – C. Matemática, 

Ciencias e Tecnoloxía. 

 Coñece e describe os factores climáticos e os 

elementos do tempo. C. Matemática, Ciencias e 

Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – C. Dixital –

Sociais e Cívicas. 

 Realiza procuras en medios impresos e dixitais 

referidas a problemas medioambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web directamente 

relacionados con eles. C. Dixital –Sociais e Cívicas 

– C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxíai 

 Indica as consecuencias da relación entre a 

acción humana e os problemas 

medioambientais. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor – C. Matemática, Ciencias e 

Tecnoloxía – C. Lingüística 
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– Elaboración dun vídeo de información meteorolóxica. 

TEMA 5. OS CLIMAS DA TERRA 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

A distribución das temperaturas. 

– A latitude e as franxas climáticas. 

– A altitude. 

– A continentalidade. 

– A variación térmica anual. 

– A distribución das precipitacións. 

– As precipitacións e as zonas climáticas. 

– A intensidade das chuvias. 

– Os ventos e a presión atmosférica: borrascas e 

anticiclóns. 

– As chuvias orográficas. 

– A pluviosidade media anual. 

– Os climas temperados,: oceánico, mediterráneo e 

continental. 

– Os climas extremos: ecuatorial, tropical, desértico, 

polar e de alta montaña. 

– A gran diversidade de climas de España. 

– Os monzóns do sueste asiático. 

– As consecuencias dos monzóns na agricultura. 

– O efecto invernadoiro. 

– Valoración do papel modificador da actividade 

humana sobre o clima. 

– Os gases de efecto invernadoiro. 

– Valoración da importancia do Protocolo de Quioto. 

– Construción e interpretación dun climograma. 

– Análise dos problemas das emisións de dióxido de 

carbono. 

– Análise dos efectos do cambio climático. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer e describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 

español. 

 Coñecer, comparar e describir os grandes 

conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

 Coñecer os principais espazos naturais do noso 

continente. 

 LoCalizar no mapamundi físico as principais 

unidades do relevo mundiais e os grandes ríos. 

Localizar no globo terráqueo as grandes zonas 

climáticas e identificar as súas características. 

 Coñecer, describir e valorar a acción do home 

sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 localiza nun mapa e analiza e compara os 

grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 

españa. sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor – c. aprender a aprender. 

 

 clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de 

clima de europa. c. aprender a aprender – c. 

dixital. 

 coñece e describe os factores climáticos e os 

elementos do tempo. c. matemática, ciencias e 

tecnoloxía. 

 distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. c. aprender a 

aprender – sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo nos que reflicten os elementos 

máis importantes. c. matemática, ciencias e 

tecnoloxía. 

 identifica as principais características das 

grandes zonas climáticas da terra. c. matemática, 

ciencias e tecnoloxía – c. aprender a aprender – 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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– Valoración da propia pegada de carbono. 

– Cálculo da pegada ecolóxica propia. 
 realiza procuras en medios impresos e dixitais 

referidas a problemas medioambientais actuais e 

localiza páxinas e recursos web que están 

directamente relacionados con eles. sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – c. dixital. 

 indica as consecuencias da relación entre a 

acción humana e os problemas 

medioambientais. c. matemática, ciencias e 

tecnoloxía – sociais e cívicas – sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor. 

 
 

 

  SEGUNDO TRIMESTRE 
 
TEMA 6. AS PAISAXES DE CLIMAS TEMPERADOS                                  
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

As paisaxes de Europa. 

– Paisaxes naturais e paisaxes humanizadas. 

– As paisaxes naturais de Europa. 

– A paisaxe oceánica: condicións naturais, ríos e 

vexetación. 

– A paisaxe oceánica humanizada. 

– A arquitectura da paisaxe oceánica. 

– A paisaxe mediterránea: condicións naturais, ríos 

e vexetación. 

– A paisaxe mediterránea humanizada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer e describir os grandes conxuntos 

bioclimáticos que forman o espazo 

xeográfico español. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou 

espazos bioclimáticos de España. Sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Explica as características fundamentais das 

paisaxes de climas temperados. C. Aprender 

a Aprender – C. Matemática, Ciencias e 

Tecnoloxía – Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 Describe os factores formadores e 

modeladores das paisaxes naturais e 

humanizadas. C. Matemática, Ciencias e 
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– O turismo nas paisaxes mediterráneas. 

– A paisaxe continental: condicións naturais, ríos e 

vexetación. 

– A paisaxe continental humanizada. 

– A agricultura nas paisaxes continentais. 

– A diversidade das paisaxes naturais de España. 

– A paisaxe oceánica ou atlántica humanizada. 

– A paisaxe mediterránea humanizada. 

– A paisaxe mediterránea continental humanizada. 

– A paisaxe das illas Canarias humanizada. 

– Análise das causas dos incendios forestais. 

– Valoración dos incendios forestais en España. 

– A prevención e o combate dos incendios 

forestais. 

– A desparición do mar de Aral: as causas e as 

consecuencias. 

– Os problemas asociados á desertización. 

– O futuro do mar de Aral. 

– Interpretación dunha paisaxe a través da 

fotografía. 

– Localización das Reservas da Biosfera de 

Europa. 

– Análise da evolución dunha paisaxe humanizada. 

– Deseño dun programa para celebrar o Día 

Internacional dos Bosques. 

 Confección dun cómic sobre o Parque Nacional 

das Tablas de Daimiel. 

 

 

 

 Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente. 

 

 

 Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

Tecnoloxía – Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor – C. Lingüística. 

 Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas 

medioambientais actuais e localiza páxinas e 

recursos web directamente relacionados con 

eles. C. Lingüística. 

 Indica as consecuencias da relación 

entre a acción humana e os problemas 

medioambientais. C. Matemática, 

Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a 

aprender 
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TEMA 7. AS PAISAXES DE CLIMAS EXTREMOS 
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

 A paisaxe ecuatorial: as condicións naturais, os 

ríos e a vexetación.  

– A paisaxe ecuatorial humanizada.  

– A paisaxe tropical: as condicións naturais, os ríos 

e a vexetación.  

– A paisaxe tropical humanizada.  

– A agricultura de plantación. 

– A paisaxe desértica cálida: as condicións 

naturais, os cursos de auga, a vexetación e a 

fauna. 

– A paisaxe desértica cálida humanizada.  

– A paisaxe polar: as condicións naturais. 

– A paisaxe de alta montaña: as condicións 

naturais. 

– A acción humana na paisaxe polar.  

– A acción humana na paisaxe de alta montaña.  

– A paisaxe antártica. 

– A base antártica Juan Carlos I e as 

investigacións. 

– Análise do Tratado Antártico.  

– A protección medioambiental antártica. 

– A destrución das paisaxes por deforestación. 

– As causas da deforestación.  

– As consecuencias da deforestación. 

– As posibles solucións á deforestación. 

– Descrición dunha paisaxe. 

– As diversas formas de vida no deserto. 

– A preservación das paisaxes do planeta. 

– Confección dun mural de paisaxes de climas 

extremos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Localizar espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

 

 Coñecer os principais espazos naturais do 

noso continente.Coñecer, describir e valorar 

a acción do home sobre o medio ambiente e 

as súas consecuencias.  

 

 

 

 

 Coñecer os principais espazos naturais 

protexidos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. C. Dixital. 

 Indica as principais particularidades das 

paisaxes de climas extremos. C. Aprender a 

Aprender – C. Dixital – C. Lingüística – 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 

 

 Indica as consecuencias da relación entre a 

acción humana e os problemas 

medioambientais. C. Lingüística – C. 

Aprender a aprender – Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

 Coñecer os principais espazos naturais 

protexidos do ámbito peninsular e 

insular. C. Dixital 
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– Elaboración dun vídeo promocional de dous 

Parques Nacionais de paisaxes extremas de 

España. 

 
 

TEMA 8. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

O planeta Terra, un complicado ecosistema. 

– O Sol, fonte de enerxía e de vida.  

– A relación dos elementos do planeta Terra.  

– A biosfera, vexetación, fauna e seres humanos. 

– As interrelacións no ecosistema mariño. 

– A sobrepesca. 

– Os riscos naturais: terremotos, erupcións 

volcánicas, furacáns e inundacións. 

– Os riscos provocados pola acción humana. 

– Catástrofes naturais e catástrofes tecnolóxicas. 

– A predición e prevención de riscos naturais. 

– O ecosistema urbano.  

– A cidade, produtora de residuos. 

– A cidade, modificadora do clima: a illa de calor. 

– O ecosistema aberto da cidade.  

– Análise do desastre do Exxon Valdez. 

– O transporte de petróleo. 

– As consecuencias do vertido de petróleo do Exxon 

Valdez. 

– Os maiores vertidos de petróleo. 

– A regulación de normas de seguridade no 

transporte marítimo. 

– Distribución e consumo de recursos naturais. 

– A capacidade para explotar os recursos. 

– A explotación dos recursos en África. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Coñecer, describir e valorar a acción do 

home sobre o medio ambiente e as súas 

consecuencias. 

 

 Entender a idea de “desenvolvemento 

sostible” e as súas implicacións. 

 

 

 

 

 

 Relacionar áreas de conflito bélico no 

mundo con factores económicos e 

políticos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Realiza procuras en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas 

medioambientais actuais e localiza páxinas e 

recursos web directamente relacionados con 

eles. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a 

Aprender -  Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor - C. Dixital. 

 

 Indica as consecuencias da relación entre a 

acción humana e os problemas 

medioambientais. C. Sociais e Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - C. Lingüística - C. 

Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.Define 

“desenvolvemento sostible” e describe 

conceptos clave relacionados con el. C. 

Lingüística.  

 

 Define “desenvolvemento sostible” e 

describe conceptos clave relacionados con 

el. C. Lingüística.  

 

 

 Realiza un informe sobre as medidas 

para tratar de superar as situacións de 
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– As desigualdades económicas. 

– Comentario dun texto sobre os impactos do 

cambio climático. 

– Localización dos recursos enerxéticos renovables 

en España. 

– As políticas medioambientais no municipio. 

– Valoración dos riscos naturais e humanos do 

propio municipio. 

– Elaboración dun cartel sobre ética medioambiental. 

– A produción e o consumo do coltán. 

 

 

pobreza. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

 

 

TEMA 9. A PREHISTORIA 
 

OBXECTIVOS 

 c 

 g 

 h 

 l 

 n 

 ñ 

 

CONTIDOS 

 

A Prehistoria e a Historia. 

– A Arqueoloxía e o estudo da Prehistoria. 

– Etapas e cronoloxía da Prehistoria. 

– Interpretación dun eixe cronolóxico relativo á 

Prehistoria. 

– O proceso de hominización. 

– As orxes do ser humano e a súa evolución. 

– O Paleolítico: a caza e a recolección.  

– Os instrumentos no Paleolítico. 

– Explicación detallada dalgúns procesos de 

traballo realizados polas sociedades 

prehistóricas: fabricación de bifaces, manufactura 

cerámica, etc. 

– A vida nun campamento paleolítico. 

– Os xacementos arqueolóxicos. 

– Valoración e respecto do patrimonio histórico, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Establecer a orixe da especie humana nos 

primates, describir o proceso de 

hominización e a evolución humana desde o 

Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 

 Establecer con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identificar con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna 

e a Idade Contemporánea. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Describe os cambios evolutivos desde os 

primates ata os homínidos e a especie 

humana na actualidade. C. Matemática, 

Ciencias e Tecn. -  Aprender a Aprender. 

 

 Realiza e completa diversos eixes 

cronolóxicos situando en orde cronolóxico 

diferentes etapas ou sucesos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a 

Apr. 

 

 

 

 Explica a cronoloxía e as peculiaridades no 

modo de vida, a arte e a tecnoloxía do 

Paleolítico e do Neolítico. C. Com. 
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artístico e arqueolóxico como fonte de 

coñecemento do noso propio pasado. 

– O Neolítico: a difusión da agricultura e tamén da 

gandería.  

– A tecnoloxía e os labores agrícolas no Neolítico. 

– O proceso de sedentarización no Neolítico  

– A vida nunha aldea neolítica. 

– A Idade dos Metais: metalurxia, artesáns e 

comerciantes.  

– A construción de megalitos. 

– As crenzas relixiosas e a arte das cavernas: 

pintura rupestre e arte mobiliar.   

– A Prehistoria na Península Ibérica. 

– Elaboración dun eixe cronolóxico sobre a 

Prehistoria e as súas etapas. 

– Descrición da evolución humana. 

– Análise e interpretación de fontes primarias e 

secundarias. 

 

 Identificar e caracterizar o Neolítico e o 

Paleolítico describendo os modos de vida 

propios de cada unha destas etapas da 

Prehistoria. 

 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para 

reforzar ou ampliar o coñecemento de 

temas históricos previamente 

traballados. 

 

Lingüística - C. Matemática, Ciencias e 

Tecnol. 

 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas na comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias 

e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 

 

 

 Identifica diferentes tipoloxías de fontes de 

coñecemento histórico e interprétaas para 

ampliar coñecementos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

 

TEMA 10. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS. MESOPOTAMIA E EXIPTO 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

Os ríos e a orixe das primeiras civilizacións urbanas 

que existiron. 

– Exipto e Mesopotamia: as enchentes dos ríos e o 

deserto.  

– A orixe da escritura.  

– A escritura cuneiforme e a escritura xeroglífica. 

– Mesopotamia: as primeiras cidades-Estado e os 

primeiros imperios. 

– A cidade de Ur. 

– A arte mesopotámica. 

– Lectura dun fragmento do código de Hammurabi. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Identificar e describir as civilizacións urbanas 

que se estableceron en Mesopotamia e 

Exipto a partir do IV milenio a.C. 

 

 Recoñecer, explicar e establecer a 

cronoloxía das principais etapas da historia 

do Antigo Exipto caracterizando o seu 

contexto xeográfico, político e social. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 explica os principais trazos dsa organización 

social e económica en Mesopotamia e no 

Antigo Exipto. C. Soc. e Cívicas - Aprender a 

Apr. – Conc. e exp. cult. 

 Interpreta mapas temáticos sobre a 

xeografía, o río Nilo e as fases da expansión 

do Exipto dos faraóns. C. Aprender a 

Aprender - C. Dixital - C. Sociais e Cívicas.  
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– A unificación de Exipto. 

– A sociedade exipcia: o faraón, os privilexiados e 

logo o pobo. 

– A vida cotiá no Antigo Exipto.  

– Observación de ilustracións dunha aldea agrícola 

ou dun barrio de artesáns no Antigo Exipto. 

– Os deuses e as crenzas relixiosas existentes no 

Antigo Exipto. 

– A vida de ultratumba no Antigo Exipto. 

– A arquitectura relixiosa e funeraria do Antigo 

Exipto. 

– Descrición e análise de obras de arte de Exipto e 

Mesopotamia. 

– Interese por coñecer e conservar o patrimonio 

cultural. 

– Lectura e interpretación dalgúns dos primeiros 

textos históricos. 

– Observación e interpretación de mapas, debuxos 

e plantas de edificios. 

– Análise comparativa dun templo mesopotámico e 

dun exipcio. 

– A mastaba, a pirámide e o hipoxeo e o seu 

significado no Antigo Exipto. 

– Análise e comparación das características de 

diferentes edificios funerarios. 

– Realización dun comentario de texto histórico  

– Análise combinada dun fragmento do Libro dos 

Mortos e dunha pintura do xuízo de Osiris 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Describir manifestacións representativas da 

arquitectura e da arte no Antigo Exipto e en 

Mesopotamia. 

 

 

 Comprender e describir as principais 

características da relixión egipcia. 

 

 Describe as principais características das 

etapas históricas nas que se divide Egipto. 

C. Sociais e Cívicas – C. Aprender a 

Aprender.  

 Identifica, sitúa xeograficamente e describe 

construcións paradigmáticas da arquitectura 

exipcia e mesopotámica. Conc. e Exp. 

Culturais. - Com. Lingüística. 

 Recoñece e describe as deidades do Antigo 

Exipto. Conciencia. e Exp. Culturais. - 

Comunicación Lingüística - Sociais e 

Cívicas. 

 

 Identifica e describe os ritos, mitos e 

crenzas relixiosas do Antigo Exipto. 

Conc. e Exp. Culturais. - Com. 

Lingüística - Sociais e Cívicas. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 
 
TEMA 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 

O nacemento do mundo grego. 

– Trazos comúns dos pobos que configuran a 

civilización grega: lingua, literatura e relixión. 

– As polis gregas: organización social e formas de 

goberno. 

– A estrutura urbanística dunha polis grega. 

– Esparta e Atenas: dous modelos diferenciados de 

polis. 

– Comparación das distintas formas de goberno do 

mundo grego. 

– Lectura dun texto de Aristóteles sobre a polis. 

– A democracia ateniense: principais institucións 

democráticas. 

– Observación e interpretación dun organigrama da 

democracia ateniense.  

– Os grupos sociais da polis ateniense. 

– Reflexión sobre as características e limitacións da 

democracia ateniense. 

– Comparación da democracia ateniense coa 

democracia actual. 

– As colonizacións gregas no Mediterráneo. 

– Identificación nun mapa das colonias gregas e das 

rutas marítimas do mediterráneo. 

– Descrición a través de diferentes documentos do 

proceso de fundación dunha colonia grega. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para reforzar 

ou ampliar o coñecemento de temas 

históricos previamente traballados. 

 

 Identificar e describir as particularidades da 

polis, a súa extensión reducida, as súas 

actividades económicas e a súa organización 

social e política. 

 

 Establecer con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identificar con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

 

 Identifica a orixe grega do concepto de 

democracia, caracteriza o funcionamento da 

democracia ateniense e reflexiona sobre as 

súas características. 

 Recoñecer os trazos básicos da cultura, 

da ciencia e da arte da civilización grega 

e a súa pervivencia na nosa civilización 

actual. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas na comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, 

Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 

 Caracteriza o espazo físico da polis e algúns 

trazos da súa organización social e 

económica. Sociais e cívicas. - Aprender a 

Aprender – Conc. e Exp. Culturais. 

 

 Realiza e completa diversos eixes 

cronolóxicos situando en orde cronolóxica 

diferentes etapas ou sucesos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a 

Apr. 

 

 Recoñece e describe os trazos da 

democracia ateniense e compáraa coa 

nosa actual concepción da democracia. 

Sociais e cívic. – Sent., Inic, e Esp. Emp. 

 

 Explica as características xerais da arte grega 

e describe algunhas das súas 

manifestacións máis relevantes. Conc.e 
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– A vida cotiá que se facía en Atenas: a voda, o 

fogar e a familia. 

– O dominio ateniense de Grecia.  

– O reino de Macedonia e o Imperio de Alexandre 

Magno.  

– Lectura e comentario de documentos históricos 

escritos.  

– Análise e interpretación de mapas e información 

cartográfica. 

– Procura de información para un traballo de 

investigación sobre un tema específico. 

– Descrición de espazos físicos representativos do 

mundo grego.  

– Explicación das causas e as consecuencias dun 

feito histórico. 

 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 Describe diferentes áreas do saber e da 

cultura helénicas e a súa pervivencia na 

nosa civilización actual. Conc. e 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 

 

TEMA 12. COLONIZACIÓNS E POBOS PRERROMANOS 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

A chegada dos pobos indoeuropeos á Península 

Ibérica. 

– Interpretación de mapas que tratan sobre os 

pobos indoeuropeos. 

– A formación dos pobos iberos e celtas. 

– Observación dun mapa sobre os poboaamentos 

fenicios, gregos e cartaxineses na Península 

Ibérica. 

– As colonizacións mediterráneas: os fenicios, os 

gregos e os cartaxinenses. 

– Coñecemento profundo e análise da estatuaria 

fenicia e púnica. 

– Os pobos celtas e celtíberos: a súa identificación, 

a súa economía, a súa sociedade e o seu 

urbanismo e descricións completas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 Localizar os diferentes pobos prerromanos na 

Península Ibérica e situar as principais 

colonias gregas no territorio peninsular. 

 Caracterizar os modos de vida dos pobos 

iberos, celtas e dos pobos colonizadores e 

ademais os aspectos básicos da súa 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Emprega adecuadamente mapas para situar 

correctamente os diferentes pobos 

prerromanos na Península. C. Aprender a 

Aprender – Dixital. 

 

 Describe as particularidades dla organización 

social e económica e da vida cotiá dos iberos 

e dos celtas. Sociais e Cívicas – Conciencia e 

Expr. Culturais. 

 

 Identifica e describe con detalle mostras 

representativas da arte ibérica e celta. 
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– A arte celta. 

– Os pobos iberos: identificación, sociedade, 

economía, crenzas relixiosas e urbanismo. 

– Descrición de poboamentos gregos, celltas e 

iberos a partir da observación guiada de 

ilustracións. 

– Recoñecemento das áreas de influencia de celtas, 

celtíberos e iberos a partir da análise de mapas. 

– A arte ibérica: a arquitectura, a escultura e as 

damas ibéricas. 

– Observación, análise e valoración de diferentes 

obras artísticas de época prerromana na 

Península Ibérica. 

– Lectura dunha fonte primaria sobre os pobos 

prerromanos. 

– Interpretación de reconstrucións históricas de 

vivendas celtas. 

– Análise de obxectos prerromanos como fontes de 

coñecemento histórico. 

– Caracterización e descrición completa de obras de 

arte celtas. 

– Análise pautada dunha escultura celta. 

– Elaboración dun tríptico  Dun xacemento  de 

interese histórico da  Comunidade 

organización social, económica, artística e 

cultural. 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para reforzar 

ou ampliar o coñecemento de temas 

históricos previamente traballados. 

 

Conciencia e Expr. Culturais  - Comunicación. 

Lingüística – Aprender a Aprender. 

 

 Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos e expón o 

tema oralmente e por escrito. Sociais e 

Cívicas. 

 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas na comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias e 

Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 

 Idetifica diferentes tipoloxías de fontes de 

coñecemento histórico e interprétaas para 

ampliar coñecementos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr 

 

 

 

TEMA 13. ROMA, DA REPÚBLICA Ó IMPERIO 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

CONTIDOS 

As orixes históricas de Roma. 

– Lectura dun texto de Tito Livio sobre as orixes de 

Roma. 

– Interpretación dun plano da cidade de Roma na 

época da Monarquía. 

– A cidade de Roma na época da Monarquía. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para reforzar 

ou ampliar o coñecemento de temas 

históricos previamente traballados. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas na comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias e 

Tecnol. - Aprender a Aprender. 
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 l 

 

– As lendas sobre a orixe de Roma. 

– A Roma republicana: cidadanía, grupos sociais e 

institucións políticas. 

– Análise e interpretación de organigramas sobre a 

organización política da Monarquía e tamén da 

República romanas. 

– A expansión territorial de Roma: 500 a.C-século I 

d.C.  

– Interpretación dun mapa sobre a expansión 

territorial de Roma. 

– A crise da República: conflitos sociais e tamén 

guerras civís. 

– O goberno imperial. 

– Comparación entre o sistema de goberno da 

República e o do Imperio. 

– O Imperio romano e a pax romana. 

– Descrición das rutas comerciais no Imperio 

Romano durante a pax romana. 

– Recreación da visita dun lexionario á cidade de 

Roma na época do Imperio. 

– Interpretación de ilustracións sobre diversos 

aspectos urbanísticos da cidade de Roma. 

– A sociedade romana en tempos do Imperio: 

cidadáns, escravos e libertos. 

– A situación das mulleres en Roma. 

– A crise do Imperio. 

– A división do Imperio e a desaparición do Imperio 

de Occidente.  

– Análise e comentario de textos históricos da época 

romana. 

– Interese por coñecer e conservar o patrimonio 

cultural. 

– Elaboración dun eixe cronolóxico sobre as 

etapas e algúns sucesos clave na historia de Roma. 

 

 

 Recoñecer os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilizaciónromana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

 

 

 

 

 

 

 Identificar e describir os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

 

 Explica as características xerais da arte 

romana e describe algunhas das súas 

manifestacións máis relevantes. Conc. e 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 

 

 

 Analiza e explica os procesos de expansión 

territorial de Roma en diferentesetapas 

históricas. C. Lingüística - C. Sociais e 

Cívicas. 

 

 Identifica e describe o funcionamento das 

institucións políticas de Roma en diferentes 

períodos históricos. C. Lingüística - C. Sociais 

e Cívicas. 

 

 Describe as particularidades da vida cotiá e a 

organización social de Roma en diferentes 

etapas da súa historia. C. Lingüística - C. 

Sociais e Cívicas. 
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TEMA 14. O LEGADO DA ANTIGÜEDADE 

 

OBXECTIVOS  

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 A filosofía e a ciencia na civilización grega. 

 A orixe grega da terminoloxía científica 

actual. 

 A literatura grega e romana: xéneros 

literarios e autores destacados. 

 Reflexión sobre os motivos polos que a nosa 

cultura se considera herdeira da tradición 

grecorromana. 

 O santuario de Olimpia e a celebración dos 

Xogos Olímpicos. 

 Lectura dun texto de Isócrates sobre os 

xogos olímpicos. 

 A mitoloxía clásica. 

 Identificación dos nomes gregos dos deuses 

e a súa correlación cos nomes romanos. 

 O culto aos deuses en Grecia e en Roma. 

 A arquitectura grega: templos e teatros. 

 Identificación e caracterización das ordes 

arquitectónicas gregas. 

 A Acrópole de Atenas. 

 A arquitectura romana.  

 Reflexión sobre a funcionalidade da 

arquitectura romana. 

 Análise de diferentes obras representativas 

da arquitectura grega e romana. 

 A escultura grega e romana. 

 Identificación do carácter idealista da 

escultura grega e do realismo escultórico 

romano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para reforzar 

ou ampliar o coñecemento de temas 

históricos previamente traballados. 

 

 Establecer con claridade a duración das 

principais etapas da historia e identificar con 

claridade a orde e cronoloxía da Prehistoria, 

da Historia, da Idade Media, da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea. 

 

 Recoñecer os trazos básicos da cultura, da 

ciencia e da arte da civilización grega e a súa 

pervivencia na nosa civilización actual. 

 

 Recoñecer os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas nla comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, 

Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 

 Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis 

gregas a partir de diferentes tipo de fontes 

históricas. C. Conciencia e exp. Cult. 

 

 Explica as características xerais da arte grega 

e describe algunhas das súas 

manifestacións máis relevantes. Conc. e 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 

 Describe diferentes áreas do saber e da 

cultura helénicas e a súa pervivencia na 

nosa civilización actual. Conc. e 

Expresións Culturais, Com. Lingüística. 

 

 Explica as características xerais da arte 

romana e describe algunhas das súas 

manifestacións máis relevantes. Conc. e 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 

 Compara obras arquitectónicas e escultóricas 

de época grega e romana. Conc. e 
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 Observación e descrición de diferentes 

obras representativas da escultura grega e 

romana. 

 A pintura e a cerámica en Grecia. 

 A pintura e os mosaicos en Roma. 

 Análise pautada dun mosaico romano. 

 Os símbolos e a arte dos primeiros cristiáns. 

 A figura de Xesús de Nazaret e as súas 

ensinanzas. 

 As primeiras comunidades cristiás. 

 Análise pautada do Partenón. 

 

Expresións culturais, Com. Lingüística – 

Sent. Inic. e Espírito Emprendedor. 

 

TEMA 15. A HISPANIA ROMANA 

 

OBXECTIVOS 

 g 

 l 

 n 

 ñ 

 

CONTIDOS 

As guerras entre Roma e Cartago. 

– A conquista romana da Península Ibérica.  

– Lectura dun texto de Polibio sobre o desembarco 

romano en Emporion. 

– Análise dun mapa sobre as fases da conquista 

romana de Hispania. 

– A organización administrativa de Hispania. 

– As cidades e a economía de Hispania. 

– Interpretación dun texto de Estrabón sobre a 

fundación de cidades romanas en Hispania. 

– As calzadas romanas en Hispania. 

– A romanización de Hispania:  urbanismo e cultura 

romanos en Hispania. 

– Interpretación do plano dunha cidade romana. 

CRITERIOS DE AVALAICIÓN 

 

 Identificar e recoñecer diversos tipos de 

fontes históricas empregándoas para reforzar 

ou ampliar o coñecemento de temas 

históricos previamente traballados. 

 

 Identificar e describir os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas. 

 

 Recoñecer os trazos básicos da cultura, da 

técnica e da arte da civilización romana e a 

súa pervivencia na nosa civilización actual. 

 

 Analizar e describir os diferentes aspectos da 

romanización de Hispania e a pervivencia da 

romanización na nosa cultura e sociedade 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Recoñece e asimila a necesidade de fontes 

históricas na comprensión de etapas e de 

sucesos históricos. C. Matemática, Ciencias e 

Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 

 Describe as particularidades da vida cotiá e a 

organización social de Roma en diferentes 

etapas da súa historia. C. Lingüística - C. 

Sociais e Cívicas. 

 

 Explica as características xerais da arte 

romana e describe algunhas das 

súasmanifestacións máis relevantes. Conc. e 

Expresións culturais, Com. Lingüística. 
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– Investigación sobre restos ou evidencias da 

romanización na propia localidade ou 

Comunidade. 

– A vida cotiá nas cidades romanas: a vestimenta, a 

domus romana e os banquetes. 

– Identificación das estancias dunha vivenda 

romana 

– Recreación da celebración dun banquete romano. 

– As actividades agrícolas e a minaría en Hispania. 

– Descrición da vida e da actividade agraria nunha 

vila agrícola a partir da observación de 

ilustracións. 

– O outeiro romana do Testaccio: un testemuño do 

comercio do aceite entre Hispania e a cidade de 

Roma. 

– O patrimonio hispanorromano: arquitectura, 

escultura e mosaicos. 

– Localización nun mapa das principais obras 

públicas de Hispania. 

– Análise pautada dun mapa temático económico da 

Hispania romana. 

 

 
 Caracteriza as fases da conquista romana de 

Hispania e describe a organización do 

territorio hispano en diferentes etapas. C. 

Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 

 Explica diferentes aspectos sociais, 

económicos e da vida cotiá propios da 

romanización da Península Ibérica. C. 

Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 

 

 Identifica, describe e aprecia o valor histórico-

cultural de diferentes restos e manifestacións 

artísticas do legado romano na Península 

Ibérica. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DE: TEMPORALIZACIÓN  E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a existencia das estacións 

e do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribución 

dos climas e da Biota. 

Est. Apr. XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 

astronómicos na distribución da radiación solar e nas zonas 

bioclimáticas do Planeta. 

1.1.1.4 Explica as 

características dos 

movementos que 

realiza a Terra. 

Ten dificultades para 

recordar cales son os 

movementos do 

planeta Terra. 

Lembra o nome dos 

movementos da 

Terra pero 

confúndeos nas súas 

explicacións. 

Lembra o nome dos 

movementos da 

Terra e explícaos de 

forma moi simple. 

Lembra o nome dos 

movementos da 

Terra e explícaos de 

forma moi detallada. 

T. 01 

ue 1 Crit. Aval. B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 

relacións entre os movementos da terra e a existencia das estacións 

e do día e da noite, e comprender a súa importancia na distribución 

dos climas e da Biota. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e 

diferencia zonas do planeta de similares horas. 

1.1.2.1 Explica en 

cantos fusos horarios 

está dividida a Terra 

e arguméntao. 

Ten dificultades para 

comprender ao 

significado e as 

características dos 

fusos horarios. 

Comprende o 

significado dos fusos 

horarios e explica 

algunhas das súas 

características, con 

inconcrecións. 

Comprende o 

significado dos fusos 

horarios e explica as 

súas características e 

en cantos fusos 

horarios se divide a 

Terra. 

Comprende o 

significado dos fusos 

horarios, explica as 

súas características, 

en cantos fusos 

horarios se divide a 

Terra, e arguméntao. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Identificar e distinguir os diferentes 

sistemas de representación cartográfica, tanto en soporte analóxico 

como dixital e as súas escalas. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Clasifica e distingue distintas proxeccións e 

compara unha proxección de Mercator cunha de Peters. 

1.2.1.1 Distingue as 

características e usos 

das diversas 

proxeccións 

cartográficas. 

Amosa dificultades 

para distinguir as 

proxeccións 

cartográficas e os 

seus usos. 

Distingue de forma 

simple as 

proxeccións 

cartográficas pero 

non é capaz de 

sinalar correctamente 

os seus usos. 

Distingue claramente 

as proxeccións 

cartográficas pero 

non sabe explicar 

cando se utilizan 

cada unha delas e 

porque. 

Distingue claramente 

as proxeccións 

cartográficas e 

explica cando se 

utilizan cada unha 

delas e porque.  

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.1 Explica as 

características dun 

mapa topográfico,  os 

distintos elementos 

que figuran nel e os 

principais usos que se 

lle atribúen.  

Ten dificultades para 

diferenciar entre as 

características dos 

distintos tipos de 

mapa. 

Distingue que é un 

mapa topográfico, 

pero presenta 

dificultades para 

sinalar o seu uso e as 

súas características 

principais. 

Distingue que é un 

mapa topográfico, e 

identifica o seu uso e 

algunhas das súas 

características 

principais. 

Distingue que é un 

mapa topográfico, 

identifica todos os 

usos que se lle 

atribúen, e sinala 

todos os seus 

elementos e 

características.  

T. 01 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.2 Propón as 

distintas 

características e 

utilidade dun mapa 

temático, e explica e 

argumenta cal é o 

tipo de mapa 

temático máis 

utilizado. 

Ten dificultades para 

comprender a 

utilidade dun mapa 

temático, e para 

argumentar cal é o 

tipo de mapa 

temático máis 

utilizado. 

Distingue a utilidade 

dun mapa temático, 

pero presenta 

dificultades para 

explicar as súas 

características e 

utilidade e para 

argumentar cal é o 

mapa temático máis 

utilizado. 

Distingue a utilidade 

dun mapa temático, 

explica a súa 

utilidade e 

características 

principais e 

argumenta de forma 

esquemática cal é o 

tipo de mapa 

temático máis 

utilizado. 

Distingue a utilidade 

dun mapa temático, 

explica a súa 

utilidade e 

características 

principais e 

argumenta detallada 

e estendidamente cal 

é o tipo de mapa 

temático máis 

utilizado. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.3 Prepara e 

redacta o guión para 

unha exposición oral 

sobre a utilidade 

actual dos mapas, e 

realiza a presentación 

diante do resto de 

compañeiras e 

compañeiros da 

clase. 

Ten dificultades para 

reunir a información 

e elaborar o guión e 

realiza unha 

presentación pouco 

coherente e con erros 

ante o resto do 

grupo. 

Reúne a información 

requirida para 

realizar o guión, 

elabórao con algún 

erro, e presenta 

oralmente o traballo 

con algunhas 

inconcrecións. 

Reúne a información 

requirida para 

realizar o guión, 

elabórao 

coherentemente e sen 

erros, e realiza a 

presentación oral, 

con algunhas 

inconcrecións. 

Reúne a información 

requirida para 

realizar o guión, 

elabórao 

coherentemente e sen 

erros, e realiza unha 

presentación oral 

correcta, ordenada e 

sen inconcrecións. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.4 Distingue e 

utiliza os signos 

convencionais dos 

mapas e dos planos. 

Amosa dificultades 

para recoñecer e 

utilizar os signos 

convencionais. 

Recoñece algúns dos 

signos convencionais 

para representar a 

realidade e utilízaos 

sen ter en conta o 

tamaño, a forma ou a 

cor. 

Recoñece a maioría 

dos signos 

convencionais para 

representar a 

realidade e utilízaos 

tendo en conta o 

tamaño, a forma ou a 

cor. 

Recoñece todos os 

signos convencionais 

para representar a 

realidade e utilízaos 

tendo en conta o 

tamaño, a forma ou a 

cor. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.5 Utiliza un 

programa para 

reconstruír un plano 

en 3D. 

Presenta dificultades 

para escoller un 

programa virtual e 

reconstruír o plano 

en 3D. 

Escolle un programa 

virtual pero 

reconstrúe o plano en 

3D con dificultade e 

erros. 

Escolle un programa 

virtual pero 

reconstrúe o plano en 

3D sen incluír todos 

os elementos. 

Escolle un programa 

virtual e reconstrúe o 

plano en 3D 

incluíndo todos os 

elementos. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.6 Debuxa un 

perfil altimétrico 

dunha etapa ciclista. 

Ten dificultades para 

entender como se 

realiza un perfil 

altimétrico dunha 

etapa ciclista. 

Entende como se 

realiza un perfil 

altimétrico dunha 

etapa ciclista pero 

comete erros na súa 

elaboración. 

Entende como se 

realiza un perfil 

altimétrico dunha 

etapa ciclista pero 

comete algún erro na 

súa elaboración. 

Entende como se 

realiza un perfil 

altimétrico dunha 

etapa ciclista e non 

comete erros na súa 

elaboración. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.7 Debuxa un 

plano con curvas de 

nivel a partir dunha 

altimetría dun porto 

de montaña. 

Presenta dificultades 

para reproducir un 

plano con curvas de 

nivel a partir dunha 

altimetría dun porto 

de montaña. 

Reproduce un plano 

con curvas de nivel a 

partir dunha 

altimetría dun porto 

de montaña con 

dificultade e 

cometendo erros 

numéricos. 

Reproduce un plano 

con curvas de nivel a 

partir dunha 

altimetría dun porto 

de montaña  

cometendo algún 

erro numérico. 

Reproduce un plano 

con curvas de nivel a 

partir dunha 

altimetría dun porto 

de montaña  sen 

cometer ningún tipo 

de erro. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Analizar e identificar o mapa e coñecer 

as imaxes satélite e os seus usos principais. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes satélite 

e mapas. 

1.3.1.8 Elabora a 

cordilleira 

imaxinaria con dez 

das montañas máis 

altas de Europa. 

Amosa dificultades 

para localizar dez das 

montañas máis altas 

de Europa e elaborar 

con elas a cordilleira 

imaxinaria. 

Localiza cun pouco 

de dificultade dez 

das montañas máis 

altas de Europa e 

elabora con elas a 

cordilleira 

imaxinaria, aínda 

que cometendo erros 

numéricos. 

Localiza dez das 

montañas máis altas 

de Europa e elabora 

con elas a cordilleira 

imaxinaria, aínda 

que cometendo algún 

erro numérico. 

Localiza con 

facilidade e rapidez 

dez das montañas 

máis altas de Europa 

e elabora con elas a 

cordilleira 

imaxinaria sen 

cometer erros. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

1.4.1.1 Explica en 

que consisten os dous 

hemisferios nos que 

se divide a Terra, e 

que nome recibe o 

paralelo 0º. 

Ten dificultades para 

comprender a 

división da Terra en 

Hemisferios e non 

coñece o nome do 

paralelo 0º. 

Comprende a 

división da Terra nos 

dous hemisferios, 

pero presenta unha 

explicación pouco 

coherente e 

descoñece o nome 

que recibe o paralelo 

0º. 

Explica 

perfectamente o 

significado da 

división da Terra nos 

dous hemisferios, 

pero descoñece o 

nome que recibe o 

paralelo 0º. 

Explica 

perfectamente o 

significado da 

división da Terra nos 

dous hemisferios, e 

explica o nome que 

recibe o paralelo 0º. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

1.4.1.2 Determina se 

a Terra é unha esfera 

perfecta, argumenta a 

súa resposta, e indica 

o nome que recibe a 

forma do planeta 

Terra. 

Ten dificultades para 

determinar e 

argumentar se a 

Terra é unha esfera 

perfecta, e descoñece 

o nome que recibe a 

forma do planeta 

Terra. 

Determina se a Terra 

é unha esfera 

perfecta ou non, pero 

ten dificultades para 

argumentalo, e 

descoñece o nome 

que recibe a forma 

do planeta Terra. 

Determina se a Terra 

é unha esfera 

perfecta ou non, 

arguméntao 

correctamente e con 

coherencia, pero 

descoñece o nome 

que recibe a forma 

do planeta Terra. 

Determina se a Terra 

é unha esfera 

perfecta ou non, 

arguméntao 

correctamente de 

forma precisa, e 

indica o nome que 

recibe a forma do 

planeta Terra. 

T. 01 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

1.4.1.3 Explica as 

características dos 

dous hemisferios da 

Terra, e propón en 

cal dos dous existe 

unha maior 

proporción de terras 

emerxidas 

Ten dificultades para 

explicar as 

características dos 

dous hemisferios e 

descoñece en cal dos 

dous existe unha 

maior proporción de 

terras emerxidas. 

Coñece as 

características dos 

dous hemisferios, 

pero ten dificultades 

para presentar unha 

explicación 

coherente e sen 

inconcrecións, e 

descoñece en cal dos 

dous existe unha 

maior proporción de 

terras emerxidas.  

Explica 

correctamente as 

características dos 

dous hemisferios, 

pero descoñece en 

cal dos dous existe 

unha maior 

proporción de terras 

emerxidas. 

Explica 

correctamente as 

características dos 

dous hemisferios e 

propón en cal dos 

dous existe unha 

maior proporción de 

terras emerxidas. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

1.4.1.4 Localiza 

elementos nun 

planisferio político e 

escribe o seu nome 

no caderno. 

Presenta dificultades 

para utilizar 

correctamente un 

planisferio e 

encontrar nel 

diversos elementos 

xeográficos. 

Sabe utilizar o 

planisferio pero ten 

dificultades para 

encontrar algúns dos 

elementos 

xeográficos. 

Utiliza o planisferio, 

encontra os 

elementos 

xeográficos pero 

comete erros á hora 

de escribir os nomes 

correctamente. 

Utiliza o planisferio, 

encontra os 

elementos 

xeográficos e escribe 

todos os nomes 

correctamente. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 

e distingue os hemisferios da Terra e as súas principais 

características. 

1.4.1.5 Localiza o 

Everest e a fosa das 

Marianas nun 

planisferio e indica 

en que continente e 

océano se encontran 

cada un deles. 

Amosa dificultades 

para traballar con 

planisferios e 

encontrar elementos 

xeográficos. 

Sabe utilizar o 

planisferio pero ten 

dificultades para 

encontrar o Everest e 

a fosa das Marianas. 

Utiliza o planisferio, 

encontra o Everest e 

a fosa das Marianas 

pero comete erros á 

hora de situalos no 

continente e o 

océano correctos. 

Utiliza o planisferio, 

encontra o Everest e 

a fosa das Marianas e 

sitúaos  no 

continente e o 

océano correctos. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.1 Explica o 

valor máximo que 

poden acadar, en 

graos, os meridianos 

cara ao Leste ou cara 

ao Oeste. 

Ten dificultades para 

comprender o 

significado e a 

función das 

coordenadas 

xeográficas. 

Comprende o 

significado e función 

das coordenadas 

xeográficas, pero 

presenta dificultades 

para explicar o valor 

máximo que poden 

acadar os 

meridianos. 

Explica o valor 

máximo que poden 

acadar os meridianos 

cara ao Leste ou cara 

ao Oeste, pero 

presenta 

inconcrecións e erros 

na formulación. 

Explica 

correctamente e sen 

erros o valor máximo 

que poden acadar, en 

graos, os meridianos 

cara ao Leste ou cara 

ao Oeste. 

T. 01 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.2. Compara a 

lonxitude do Ecuador 

coa lonxitude dun 

trópico, e indica cal 

dos dous ten unha 

maior dimensión. 

Ten dificultades para 

diferenciar as 

dimensións do 

Ecuador e dos 

trópicos. 

Diferenza entre a 

lonxitude do Ecuador 

e a dos trópicos, pero 

ten dificultades para 

presentar unha 

explicación 

argumentada e 

coherente. 

Diferenza entre a 

lonxitude do Ecuador 

e a dos trópicos, e 

presenta unha 

explicación simple 

pero correcta e sen 

erros. 

Diferenza entre a 

lonxitude do Ecuador 

e a dos trópicos, e 

presenta unha 

explicación detallada 

e complexa. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.3 Redacta un 

correo electrónico de 

dúas parágrafos 

dirixido a un 

compañeiro ou 

compañeira da clase 

onde se explique a 

importancia das 

coordenadas 

xeográficas. 

Ten dificultades para 

comprender a 

importancia das 

coordenadas 

xeográficas e redacta 

un correo electrónico 

inconcreto e partindo 

dunha formulación 

incorrecta. 

Comprende a 

importancia das 

coordenadas 

xeográficas, pero 

redacta un correo 

electrónico pouco 

conciso, cometendo 

algún erro na 

formulación. 

Explica a 

importancia das 

coordenadas 

xeográficas nun 

correo electrónico 

ben formulado, pero 

presenta algunha 

dificultade para 

acoutarse ao tamaño 

de dous parágrafos. 

Explica a 

importancia das 

coordenadas 

xeográficas nun 

correo electrónico 

ben formulado e sen 

inconcrecións, 

acoutándose aos dous 

parágrafos propostos 

na actividade. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.4 Localiza a 

cidade e o accidente 

xeográfico a partir 

dunhas coordenadas 

xeográficas. 

Amosa dificultades 

para entender o 

funcionamento das 

coordenadas 

xeográficas. 

Entende vagamente o 

funcionamento das 

coordenadas 

xeográficas pero non 

localiza 

correctamente os 

puntos xeográficos 

indicados. 

Entende o 

funcionamento das 

coordenadas 

xeográficas e localiza 

os puntos 

xeográficos 

cometendo pequenos 

erros de 

aproximación. 

Entende o 

funcionamento das 

coordenadas 

xeográficas e localiza 

os puntos 

xeográficos de forma 

correcta escribindo o 

nome da cidade e do 

accidente xeográfico. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.5 Localiza os 

puntos xeográficos 

indicados nun mapa 

na Internet e traza 

percorridos entre 

eles. 

Amosa dificultades 

para utilizar un mapa 

na Internet e trazar 

percorridos. 

Localiza algún punto 

xeográfico no mapa 

da Internet e cústalle 

trazar percorridos. 

Localiza a maioría 

dos puntos no mapa 

da Internet e traza 

percorridos entre 

estes. 

Localiza todos os 

puntos no mapa da 

Internet e traza o 

mellor recorrido 

entre todos eles. 

T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.6 Elabora un 

álbum fotográfico 

dixital coas unidades 

do relevo europeo 

indicando a súa 

localización con 

coordenadas 

xeográficas. 

Ten dificultades para 

localizar fotografías 

das unidades do 

relevo europeo e 

situalas utilizando 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza fotografías 

dalgunhas das 

unidades do relevo 

europeo pero non as 

sabe situar utilizando 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza fotografías 

dalgunhas das 

unidades do relevo 

europeo e sábeas 

situar utilizando 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza fotografías 

de todas as unidades 

do relevo europeo e 

sábeas situar 

utilizando 

coordenadas 

xeográficas. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite, utilizando datos de coordenadas 

xeográficas. 

Est. Apr. XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 

mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

1.4.2.7 Localiza 

distintos espazos de 

paisaxes de clima 

extremo e indica as 

súas coordenadas 

xeográficas. 

Amosa dificultades 

para localizar algún 

espazo de paisaxe de 

clima extremo e non 

indica as 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza algún 

espazo de paisaxe de 

clima extremo pero 

non indica as 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza dous ou tres 

espazos de paisaxe 

de clima extremo e 

indica as 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza todos os 

espazos de paisaxe 

de clima extremo 

requiridos e indica as 

coordenadas 

xeográficas. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Localizar no mapamundi físico as 

principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 

Est. Apr. XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades 

do relevo europeo e mundial. 

1.5.1.1 Localiza no 

mapa formulado as 

principais unidades 

do relevo dos cinco 

continentes.  

Ten dificultades para 

recoñecer e localizar 

as unidades de relevo 

dos cinco continentes 

no mapa. 

Localiza algunhas 

unidades de relevo, 

pero presenta 

dificultades para 

situalas no continente 

correcto. 

Localiza as 

principais unidades 

do relevo dos cinco 

continentes, pero 

comete algún erro 

para situalas no 

mapa. 

Localiza no mapa as 

principais unidades 

do relevo dos cinco 

continentes 

correctamente e sen 

cometer ningún tipo 

de erro. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Localizar no mapamundi físico as 

principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 

Est. Apr. XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades 

do relevo europeo e mundial. 

1.5.1.2 Sitúa no mapa 

físico formulado no 

libro os picos máis 

elevados de cada 

unha das cordilleiras 

europeas. 

Ten dificultades para 

situar no mapa os 

picos máis elevados 

das cordilleiras 

europeas. 

Sitúa no mapa algúns 

dos picos máis 

elevados das 

cordilleiras europeas, 

pero comete erros 

importantes na súa 

localización. 

Sitúa no mapa os 

picos máis elevados 

das cordilleiras 

europeas, pero 

comete algún erro 

pequeno de precisión 

na localización. 

Sitúa no mapa 

correctamente e sen 

cometer ningún erro 

os picos máis 

elevados das 

cordilleiras europeas. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.5. Localizar no mapamundi físico as 

principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos e as 

grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 

Est. Apr. XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades 

do relevo europeo e mundial. 

1.5.1.3 Indica no 

mapa formulado os 

bordes montañosos 

da Meseta, e as 

cordilleiras que se 

sitúan na periferia 

peninsular. 

Ten dificultades para 

situar no mapa os 

bordes montañosos 

da Meseta e as 

cordilleiras que se 

sitúan na periferia 

peninsular. 

Sitúa no mapa os 

bordes montañosos 

da Meseta, pero ten 

dificultades para 

localizar as 

cordilleiras da 

periferia peninsular. 

Sitúa no mapa os 

bordes montañosos 

da Meseta e localiza 

algunhas das 

cordilleiras da 

periferia peninsular. 

Sitúa no mapa os 

bordes montañosos 

da Meseta e localiza 

todas as cordilleiras 

da periferia 

peninsular. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.1 Localiza nun 

mapa os volcáns do 

mar Mediterráneo. 

Presenta dificultades 

para traballar con 

mapas e encontrar 

elementos 

xeográficos. 

Sabe utilizar o mapa 

pero ten dificultades 

para encontrar os 

volcáns do mar 

Mediterráneo. 

Sabe utilizar o mapa, 

encontra algúns dos 

volcáns do mar 

Mediterráneo e 

sitúaos 

correctamente. 

Utiliza o mapa, 

encontra os volcáns 

do mar Mediterráneo 

e sitúaos 

correctamente. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.2 Describe os 

efectos que teñen os 

terremotos de grande 

intensidade sobre o 

territorio. 

Presenta dificultades 

para entender que 

son os terremotos e 

cales son as súas 

consecuencias. 

Entende que son os 

terremotos pero 

describe de forma 

moi vaga e pouco 

coidada algunha das 

consecuencias que 

poden ocasionar 

sobre o territorio. 

Entende que son os 

terremotos e describe 

algunhas das 

consecuencias que 

poden ocasionar 

sobre o territorio. 

Entende que son os 

terremotos e describe 

as consecuencias que 

poden ocasionar 

sobre o territorio con 

detalles e achegando 

exemplos. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.3 Explica como 

os axentes internos 

modifican o relevo 

terrestre. 

Amosa dificultades 

para recoñecer os 

axentes internos 

modeladores do 

relevo terrestre. 

Recoñece algún 

axente interno 

modificador do 

relevo terrestre pero 

ten dificultades para 

explicar como o fai. 

Recoñece algúns 

axentes internos 

modificadores do 

relevo terrestre e 

explica de forma 

sinxela como o fan. 

Recoñece os axentes 

internos 

modificadores do 

relevo terrestre e 

explica de forma 

completa como o fan. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.4 Enumera as 

formas do relevo que 

configuran a 

superficie terrestre e 

do fondo oceánico. 

Amosa dificultades 

para enumerar as 

formas do relevo que 

configuran a 

superficie terrestre e 

do fondo oceánico 

sen confundirse. 

Enumera algunha das 

formas do relevo que 

configuran a 

superficie terrestre e 

do fondo oceánico. 

Enumera algunhas 

das formas do relevo 

que configuran a 

superficie terrestre e 

do fondo oceánico. 

Enumera todas as 

formas do relevo que 

configuran a 

superficie terrestre e 

do fondo oceánico. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.5 Describe que 

é unha depresión ou 

cunca e un val. 

Presenta dificultades 

para recoñecer que é 

unha depresión ou 

cunca e que é un val. 

Recoñece que é unha 

depresión ou cunca e 

que é un val pero ten 

dificultades para 

describilos 

correctamente. 

Recoñece que é unha 

depresión ou cunca e 

que é un val pero 

descríbeos de forma 

moi simple. 

Recoñece que é unha 

depresión ou cunca e 

que é un val e 

descríbeos de forma 

moi completa. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.6 Analiza as 

consecuencias dos 

terremotos en 

distintos lugares do 

planeta Terra.  

Presenta dificultades 

para recoñecer e 

analizar as 

consecuencias dos 

terremotos en 

distintos lugares do 

planeta Terra. 

Recoñece algunha 

das consecuencias 

dos terremotos pero 

ten dificultades para 

analizar as diferenzas 

que teñen en dous 

lugares distintos do 

planeta. 

Recoñece algunhas 

das consecuencias 

dos terremotos e 

analiza as diferenzas 

que teñen en dous 

lugares distintos do 

planeta de forma moi 

simple. 

Recoñece as 

consecuencias dos 

terremotos e analiza 

as diferenzas que 

teñen en dous lugares 

distintos do planeta 

de forma moi 

completa e detallada. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.7 Busca 

información e indica 

o río considerado o 

máis longo do mundo 

e o río máis 

caudaloso, e localiza 

en que continentes se 

encontran. 

Ten dificultades para 

encontrar a 

información, e 

indicar o nome do río 

máis longo do 

mundo, o máis 

caudaloso, e 

localizalos no 

continente correcto. 

Localiza o nome do 

río máis longo do 

mundo, e do máis 

caudaloso, pero ten 

dificultades para 

localizalos no 

continente correcto. 

Localiza o nome do 

río máis longo do 

mundo, e do máis 

caudaloso, e localiza 

un dos dous no 

continente correcto. 

Localiza o nome do 

río máis longo do 

mundo, e do máis 

caudaloso, e 

localízaos no 

continente correcto. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.8 Localiza nun 

planisferio os 

océanos da Terra, os 

principais mares e os 

ríos máis 

importantes. 

Ten dificultades para 

localizar no 

planisferio os 

océanos da Terra, os 

principais mares e os 

ríos máis 

importantes.  

Localiza no 

planisferio os 

océanos da Terra, 

pero presenta 

dificultades para 

localizar os 

principais mares e os 

ríos máis 

importantes. 

Localiza no 

planisferio os 

océanos da Terra e os 

principais mares, 

pero presenta 

dificultades para 

localizar os ríos máis 

importantes. 

Localiza no 

planisferio os 

océanos da Terra, os 

principais mares e os 

ríos máis 

importantes. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 

principais elementos e referencias físicas: mares e océanos, 

continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ademais dos 

ríos e as principais cadeas montañosas. 

1.6.1.9 Localiza e 

sitúa os mares e 

océanos que bañan as 

costas do continente 

europeo. 

Ten dificultades para 

situarse nun mapa 

físico de Europa e 

localizar os mares e 

océanos que bañan as 

súas costas. 

Sabe situarse nun 

mapa físico de 

Europa pero ten 

dificultades para 

localizar os mares e 

océanos que bañan as 

súas costas. 

Sabe situarse nun 

mapa físico de 

Europa e localiza 

algúns dos mares e 

océanos que bañan as 

súas costas. 

Sabe situarse nun 

mapa físico de 

Europa e localiza 

todos os mares e 

océanos que bañan as 

súas costas. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.1 Comenta de 

forma íntegra os 

mapas do tempo dos 

medios españois. 

Amosa dificultades 

para comprender a 

información que se 

transmite nos mapas 

do tempo. 

Comprende a 

información que se 

transmite nos mapas 

do tempo pero amosa 

dificultades para 

analizala e explicala. 

Comprende a 

información que se 

transmite nos mapas 

do tempo pero 

realiza unhas análises 

parciais e unhas 

explicacións simples 

e curtas. 

Comprende a 

información que se 

transmite nos mapas 

do tempo e realiza 

unhas análises 

completas e extensas 

e unhas explicacións 

elaboradas e claras. 

T. 04 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.2 Valora o grao 

de acerto das 

previsións 

meteorolóxicas 

comparando a 

información da 

AEMET coas 

observacións 

realizadas. 

Presenta dificultades 

para comparar e 

valorar o grao de 

acerto das previsións 

meteorolóxicas da 

AEMET respecto ás 

observacións 

realizadas. 

Compara a 

información da 

AEMET coas 

observacións 

realizadas pero 

presenta dificultades 

para valorar 

obxectivamente o 

grao de acerto das 

previsións do tempo. 

Compara a 

información da 

AEMET coas 

observacións 

realizadas e valora 

obxectivamente o 

grao de acerto das 

previsións do tempo 

aínda que deixando 

algúns datos 

importantes. 

Compara a 

información da 

AEMET coas 

observacións 

realizadas e valora 

obxectivamente o 

grao de acerto das 

previsións do tempo 

tendo en conta todos 

os datos 

meteorolóxicos. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.3 Explica que 

son os monzóns e 

razoa por que se 

producen. 

Amosa dificultades 

para identificar o 

clima monzónico e 

explicar as súas 

características 

principais. 

Identifica o clima 

monzónico pero 

amosa dificultades 

para explicar as súas 

características 

principais. 

Identifica o clima 

monzónico, explica 

as súas 

características 

principais pero 

amosa dificultades 

para razoar por que 

se producen. 

Identifica o clima 

monzónico, explica 

as súas 

características 

principais e razoa 

perfectamente por 

que se producen. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.4 Detalla as 

consecuencias 

postivas e negativas 

que produce o 

monzón húmido ás 

poboacións do Sueste 

asiático. 

Presenta dificultades 

para recoñecer as 

consecuencias 

positivas e negativas 

que produce o 

monzón húmido ás 

poboacións do Sueste 

asiático. 

Recoñece algunha 

das consecuencias 

positivas e negativas 

que produce o 

monzón húmido ás 

poboacións do Sueste 

asiático. 

Recoñece algunhas 

das consecuencias 

positivas e negativas 

que produce o 

monzón húmido ás 

poboacións do Sueste 

asiático. 

Recoñece as 

consecuencias 

positivas e negativas 

que produce o 

monzón húmido ás 

poboacións do Sueste 

asiático e explícaas. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.5 Propón dous 

itinerarios pola India 

tendo en conta a 

estación húmida e a 

estación seca. 

Ten dificultades para 

propor dous 

itinerarios pola India 

tendo en conta a 

estación húmida e a 

estación seca. 

Propón dous 

itinerarios pola India 

sen ter en conta a 

estación húmida e a 

estación seca. 

Propón dous 

itinerarios pola India 

tendo en conta a 

estación húmida e a 

estación seca pero 

non indica as 

características de 

cada un deles. 

Propón dous 

itinerarios pola India 

tendo en conta a 

estación húmida e a 

estación seca 

indicando as 

características de 

cada un deles. 

T. 05 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.6 Segue as 

pautas formuladas no 

libro para elaborar  

un climograma, 

interprétao e extrae 

conclusións ao 

respecto. 

Ten dificultades para 

elaborar o 

climograma seguindo 

as pautas formuladas, 

e para extraer 

conclusións ao 

respecto. 

Elabora un 

climograma 

cometendo erros 

significativos, e 

presenta dificultades 

para extraer 

conclusións ao 

respecto. 

Elabora 

correctamente un 

climograma, pero 

presenta dificultades 

para extraer 

conclusións ao 

respecto. 

Elabora 

perfectamente un 

climograma seguindo 

as pautas formuladas, 

e extrae conclusións 

ao respecto. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.7 Observa o 

mapa climático de 

Europa, relaciona 

cada clima coa súa 

vexetación natural, e 

explica as 

características 

fundamentais das 

formacións vexetais 

predominantes. 

Ten dificultades para 

relacionar cada clima 

coa súa vexetación 

natural e explicar as 

características 

fundamentais das 

formacións vexetais 

predominantes. 

Relaciona cada clima 

coa súa vexetación 

natural, pero ten 

dificultades para 

explicar as 

características 

fundamentais das 

formacións vexetais 

predominantes. 

Relaciona cada clima 

coa súa vexetación 

natural, e explica 

algunhas das 

características 

fundamentais das 

formacións vexetais 

predominantes. 

Relaciona cada clima 

coa súa vexetación 

natural e explica 

todas as 

características das 

formacións vexetais 

predominantes. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.8 Indica as 

características que 

presenta a paisaxe 

oceánica e explica 

por que tamén se lle 

chama paisaxe 

atlántica. 

Amosa dificultades 

para recoñecer 

algunha 

característica da 

paisaxe oceánica e 

non logra explicar 

por que tamén se 

chama paisaxe 

atlántica. 

Indica algunha das 

características que 

presenta a paisaxe 

oceánica pero amosa 

dificultades para 

explicar por que 

tamén se lle chama 

paisaxe atlántica. 

Indica algunhas das 

características que 

presenta a paisaxe 

oceánica e explica de 

forma sinxela por 

que tamén se lle 

chama paisaxe 

atlántica. 

Indica as 

características que 

presenta a paisaxe 

oceánica e explica de 

forma completa e 

correcta por que 

tamén se lle chama 

paisaxe atlántica. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.9 Localiza 

imaxes da paisaxe 

oceánica europea nas 

distintas épocas do 

ano e realiza un 

collage explicativo. 

Ten dificultades para 

localizar as distintas 

imaxes e realizar o 

collage. 

Localiza algunhas 

imaxes, pero ten 

dificultades para 

realizar un collage 

correcto e ben 

presentado. 

Localiza as imaxes 

da paisaxe oceánica e 

realiza un collage 

correcto en contido e 

presentación. 

Localiza as imaxes 

da paisaxe oceánica e 

realiza un collage 

excelente na 

presentación, 

orixinal, e que 

achega máis 

información da 

requirida. 

T. 06 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.10 Busca 

distintos exemplos de 

grandes 

infraestruturas e 

equipamentos que se 

construíran no litoral 

mediterráneo e indica 

se beneficiaron os 

cidadáns que o 

habitan, e se son 

elementos que 

melloraron a paisaxe. 

Ten dificultades para 

localizar os exemplos 

e para achegar unha 

explicación ao 

respecto. 

Localiza os distintos 

exemplos requiridos, 

pero ten problemas 

para indicar se os 

equipamentos 

beneficiaron os 

cidadáns que o 

habitan, e se son 

elementos que 

melloraron a paisaxe. 

Localiza os distintos 

exemplos requiridos 

e indica se os 

equipamentos 

beneficiaron os 

cidadáns que o 

habitan, pero obvia a 

cuestión da mellora 

da paisaxe. 

Localiza os distintos 

exemplos requiridos 

e indica 

correctamente se os 

equipamentos 

beneficiaron os 

cidadáns que o 

habitan, e se son 

elementos que 

melloraron a paisaxe. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.11 Localiza en 

que lugares da Terra 

se encontra o tipo de 

paisaxe continental. 

Presenta dificultades 

para localizar a 

paisaxe continental 

nun mapa da Terra. 

Identifica algunha 

das zonas da Terra 

onde se localiza a 

paisaxe continental. 

Identifica algunhas 

das zonas da Terra 

onde se localiza a 

paisaxe continental. 

Identifica todas as 

zonas da Terra onde 

se localiza a paisaxe 

continental. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.12 Explica as 

principais 

características da 

paisaxe continental 

europea e indica 

como son os ríos. 

Ten dificultades para 

explicar as principais 

características da 

paisaxe continental 

europea, e para 

indicar como son os 

ríos. 

Explica algunhas das 

características da 

paisaxe continental 

europea, pero 

presenta problemas 

para indicar como 

son os ríos. 

Explica 

correctamente a 

maioría das 

características da 

paisaxe continental 

europea, e indica 

como son os ríos. 

Explica 

correctamente todas 

as características da 

paisaxe continental 

europea, e indica 

como son os ríos. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.13 Explica 

razoadamente por 

que a paisaxe 

continental recibe 

este nome. 

Ten dificultades para 

recoñecer as razóns 

polas que a paisaxe 

continental recibe 

este nome. 

Indica algunha das 

razóns polas que a 

paisaxe continental 

recibe este nome.  

Explica algunha das 

razóns polas que a 

paisaxe continental 

recibe este nome.  

Explica 

razoadamente por 

que a paisaxe 

continental recibe 

este nome. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.14 Indica 

cantos tipos de 

paisaxes se dan na 

Península Ibérica, e 

identifica similitudes 

e diferenzas das 

paisaxes peninsulares 

españolas. 

Ten dificultades para 

indicar cantos tipos 

de paisaxes se dan na 

Península Ibérica, e 

para identificar 

similitudes e 

diferenzas das 

paisaxes peninsulares 

españolas. 

Indica algúns das 

paisaxes que se dan 

na Península Ibérica, 

pero ten dificultades 

para identificar as 

similitudes e 

diferenzas das 

paisaxes peninsulares 

españolas. 

Indica as paisaxes 

que se dan na 

Península Ibérica, e 

identifica algunhas 

das similitudes e 

diferenzas das 

paisaxes peninsulares 

españolas. 

Indica as paisaxes 

que se dan na 

Península Ibérica, e 

identifica todas as 

similitudes e 

diferenzas das 

paisaxes peninsulares 

españolas. 

T. 06 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.15 Argumenta 

se o ser humano 

transformou moito ou 

non a paisaxe 

mediterránea, e 

propón exemplos 

concretos da paisaxe 

española. 

Ten dificultades para 

argumentar se o ser 

humano transformou 

moito ou non a 

paisaxe 

mediterránea, e para 

propor exemplos 

concretos da paisaxe 

española. 

Argumenta con 

algunha dificultade 

se o ser humano 

transformou moito 

ou non a paisaxe 

mediterránea, pero 

descoñece os 

exemplos concretos 

no caso español. 

Argumenta 

correctamente se o 

ser humano 

transformou moito 

ou non a paisaxe 

mediterránea, e cita 

algún exemplo 

concreto do caso 

español. 

Argumenta 

correctamente se o 

ser humano 

transformou moito 

ou non a paisaxe 

mediterránea, e cita 

distintos exemplos 

variados do caso 

español. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.16 Explica e 

argumenta como é a 

paisaxe humanizada 

nas Illas Canarias. 

Non sabe definir e 

explicar como é a 

paisaxe humanizada 

nas Illas Canarias. 

Define vagamente 

unha paisaxe 

humanizada, pero 

non en concreto as 

das Illas Canarias. 

Define bastante ben 

paisaxes 

humanizadas, aínda 

que precisa algo de 

axuda docente. 

Define moi ben as 

paisaxes 

humanizadas, 

discriminando as das 

Illas Canarias e fai 

todo o proceso de 

forma correcta e 

autónoma. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.17 Observa, 

describe, analiza e 

interpreta unha 

paisaxe de clima 

temperado a partir 

dunha fotografía 

aérea. 

Presenta dificultades 

para observar, 

describir, analizar e 

interpretar unha 

paisaxe de clima 

temperado a partir 

dunha fotografía 

aérea. 

Observa algún 

elemento dunha 

paisaxe de clima 

temperado a partir 

dunha fotografía pero 

non a describe, nin a 

analiza nin a 

interpreta. 

Observa e describe 

unha paisaxe de 

clima temperado a 

partir dunha 

fotografía aérea pero 

non a analiza nin a 

interpreta 

correctamente. 

Observa, describe, 

analiza e interpreta 

de forma global e 

completa unha 

paisaxe de clima 

temperado a partir 

dunha fotografía 

aérea. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.18 Sintetiza as 

características 

fundamentais que 

presentan as paisaxes 

de climas 

temperados. 

Ten dificultades para 

sintetizar e resumir 

as características 

fundamentais que 

presentan as paisaxes 

de climas 

temperados. 

Sintetiza e resume 

algunha das 

características 

fundamentais que 

presentan as paisaxes 

de climas 

temperados. 

Sintetiza e resume as 

características 

fundamentais que 

presentan as paisaxes 

de climas 

temperados. 

Sintetiza, resume e 

explica 

razoadamente as 

características 

fundamentais que 

presentan as paisaxes 

de climas 

temperados. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.19 Busca 

información sobre 

algún pobo indíxena 

das selvas e describe 

o seu modo de vida. 

Amosa dificultades 

para buscar 

información sobre 

algún pobo indíxena 

das selvas. 

Busca pouca 

información sobre 

algún pobo indíxena 

das selvas e describe 

o seu modo de vida 

de forma moi simple. 

Busca información 

sobre algún pobo 

indíxena das selvas e 

describe o seu modo 

de vida. 

Busca información 

sobre algún pobo 

indíxena das selvas e 

describe o seu modo 

de vida de forma moi 

completa 

acompañándoo con 

imaxes. 

T. 07 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.20 Indica as 

actividades humanas 

que teñen maior 

impacto nas zonas de 

paisaxe ecuatorial e 

razoa a resposta. 

Ten dificultades para 

indicar as actividades 

humanas que teñen 

un maior impacto nas 

zonas de paisaxe 

ecuatorial e para 

razoar a súa resposta. 

Indica algunhas das 

actividades humanas 

que teñen un maior 

impacto nas zonas de 

paisaxe ecuatorial, 

pero presenta 

problemas para 

razoar correctamente 

a súa resposta. 

Indica a maioría das 

actividades humanas 

que teñen un maior 

impacto nas zonas de 

paisaxe ecuatorial, e 

razoa correctamente 

a súa resposta. 

Indica todas as 

actividades humanas 

que teñen un maior 

impacto nas zonas de 

paisaxe ecuatorial, 

razoa correctamente 

a súa resposta e 

extrae conclusións ao 

respecto. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.21 Busca na 

Internet información 

sobre o pobo 

indíxena dos masai, 

describe o seu modo 

de vida e acompaña o 

texto con imaxes 

descritivas. 

Ten dificultades para 

localizar información 

sobre o pobo masai, 

describir o seu modo 

de vida e engadir 

imaxes descritivas 

complementarias. 

Localiza algunha 

información sobre os 

masai, pero ten 

dificultades para 

propor unha 

explicación 

coherente e ben 

formulada sobre o 

seu modo de vida, e 

non engade imaxes 

complementarias. 

Localiza información 

sobre os masai, 

explica 

correctamente o seu 

modo de vida, e 

engade algunha 

imaxe 

complementaria. 

Localiza información 

sobre os masai, 

explica 

correctamente o seu 

modo de vida, e 

engade distintas 

imaxes 

complementarias. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.22 Identifica 

tres tipos diferentes 

de froitas tropicais 

que se produzan no 

Brasil. 

Presenta dificultades 

para identificar algún 

tipo de froita tropical 

que se produza no 

Brasil. 

Identifica algún tipo 

de froita tropical que 

se produza en Brasil 

pero non recoñece o 

seu nome. 

Identifica tres tipos 

diferentes de froitas 

tropicais que se 

produzan en Brasil 

pero non recoñece 

algúns nomes. 

Identifica tres tipos 

diferentes de froitas 

tropicais que se 

produzan en Brasil e 

recoñece todos os 

nomes. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.23 Explica as 

diferenzas entre a 

estepa e a sabana. 

Ten dificultades para 

recoñecer que son a 

estepa e a sabana. 

Recoñece que son a 

estepa e a sabana 

pero comete 

algunhas confusións 

na explicación. 

Explica as diferenzas 

entre a estepa e a 

sabana. 

Explica as diferenzas 

entre a estepa e a 

sabana e achega 

exemplos de onde se 

localizan. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.24 Describe as 

condicións 

económicas que 

permiten construír 

grandes e modernas 

cidades nos desertos 

cálidos. 

Amosa dificultades 

para recoñecer que 

condicións permiten 

construír grandes e 

modernas cidades 

nos desertos cálidos. 

Recoñece algunha 

das condicións que 

permiten construír 

grandes e modernas 

cidades nos desertos 

cálidos pero non sabe 

de que tipo se trata. 

Describe algunha das 

condicións 

económicas que 

permiten construír 

grandes e modernas 

cidades nos desertos 

cálidos. 

Describe todas as 

condicións 

económicas que 

permiten construír 

grandes e modernas 

cidades nos desertos 

cálidos. 

T. 07 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.25 Localiza nun 

atlas os desertos 

cálidos que existen 

na Terra, enuméraos, 

e indica o continente 

ao que pertencen e as 

súas coordenadas 

xeográficas. 

Ten dificultades para 

localizar no atlas os 

desertos cálidos da 

Terra. 

Localiza os desertos 

cálidos da Terra, 

indica con erros o 

continente ao que 

pertencen, e presenta 

dificultades para 

especificar as súas 

coordenadas 

xeográficas. 

Localiza os desertos 

cálidos da Terra, 

indica correctamente 

o continente ao que 

pertencen, e 

especifica as súas 

coordenadas 

xeográficas, con 

algún erro de 

precisión. 

Localiza os desertos 

cálidos da Terra, 

indica correctamente 

o continente ao que 

pertencen, e 

especifica con 

precisión as súas 

coordenadas 

xeográficas. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.26 Busca 

información na 

Internet sobre as 

características dos 

oasis e as súas 

formas de vida. 

Presenta dificultades 

para recoñecer e 

buscar información 

sobre algunha 

característica dos 

oasis e describir 

cales son as formas 

de vida que aparecen 

nesta redonda. 

Recoñece e busca 

información na 

Internet sobre 

algunha das 

características dos 

oasis e as formas de 

vida que aparecen 

nesta redonda. 

Busca información 

na Internet sobre as 

características dos 

oasis e as súas 

formas de vida. 

Busca información 

na Internet sobre as 

características dos 

oasis e as súas 

formas de vida e 

explícaas e 

descríbeas de forma 

completa e correcta. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.27 Realiza unha 

comparación entre os 

climogramas dos 

distintos climas das 

zonas frías da Terra, 

e destaca as súas 

similitudes e 

diferenzas principais. 

Ten dificultades para 

interpretar os 

climogramas e 

realizar a 

comparación entre si. 

Interpreta os distintos 

climogramas e 

compáraos de forma 

simple, sen destacar 

as súas similitudes e 

diferenzas principais. 

Interpreta os distintos 

climogramas 

formulados, e 

destaca a maioría das 

súas similitudes e 

diferenzas máis 

importantes. 

Interpreta os distintos 

climogramas 

formulados, e 

destaca todas as súas 

similitudes e 

diferenzas. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.28 Realiza en 

grupos un debate 

sobre a posible 

declaración da 

Antártida como 

Patrimonio da 

Humanidade pola 

UNESCO  

Amosa desinterese 

na actividade de 

grupo, e non se 

implica na 

preparación dos 

argumentos para o 

debate, nin no propio 

debate. 

Amosa interese 

relativo na actividade 

de grupo, e implícase 

só nas tarefas que lle 

son encomendadas 

propiamente. 

Amosa especial 

interese na actividade 

de grupo, implícase  

na preparación de 

argumentos,  e 

realiza intervencións 

no debate colectivo. 

Amosa entusiasmo 

ante a actividade de 

grupo, organiza o seu 

traballo e o do resto 

dos compañeiros, e 

ten un papel activo 

durante o debate 

colectivo. 

T. 07 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

40 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.29 Observa, 

describe, analiza e 

interpreta unha 

paisaxe de clima 

extremo a partir 

dunha fotografía. 

Presenta dificultades 

para observar, 

describir, analizar e 

interpretar unha 

paisaxe de clima 

extremo a partir 

dunha fotografía. 

Observa algún 

elemento dunha 

paisaxe de clima 

extremo a partir 

dunha fotografía pero 

non a describe, nin a 

analiza nin a 

interpreta. 

Observa e describe 

unha paisaxe de 

clima extremo a 

partir dunha 

fotografía pero non a 

analiza nin a 

interpreta 

correctamente. 

Observa, describe, 

analiza e interpreta 

de forma global e 

completa unha 

paisaxe de clima 

extremo a partir 

dunha fotografía. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.6. Ter unha visión global do medio físico, 

europeo e mundial e das súas características xerais. 

Est. Apr. XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os 

climas do mundo e reflicten os elementos máis importantes. 

1.6.2.30 Elabora en 

grupo un mural sobre 

un tipo de paisaxe 

extrema localizando 

tres lugares por 

continente, cos seus 

respectivos 

climogramas, imaxes 

e textos explicativos. 

Ten dificultades para 

traballar en grupo e 

elaborar un mural 

sobre un tipo de 

paisaxe extrema 

localizando tres 

lugares por 

continente, cos seus 

respectivos 

climogramas, imaxes 

e textos explicativos. 

Ten unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e elaborar 

un mural sobre un 

tipo de paisaxe 

extrema localizando 

tres lugares por 

continente, cos seus 

respectivos 

climogramas, imaxes 

e textos explicativos. 

Ten unha actitude 

activa para traballar 

en grupo e elaborar 

un mural sobre un 

tipo de paisaxe 

extrema localizando 

tres lugares por 

continente, cos seus 

respectivos 

climogramas, imaxes 

e textos explicativos. 

Ten unha actitude 

activa, organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

elaborar un mural 

sobre un tipo de 

paisaxe extrema 

localizando tres 

lugares por 

continente, cos seus 

respectivos 

climogramas, imaxes 

e textos explicativos. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.1 Investiga na 

Internet as 

consecuencias do 

terremoto na illa de 

El Hierro. 

Amosa dificultades 

para buscar 

información na 

Internet sobre as 

consecuencias do 

terremoto na illa de 

El Hierro. 

Busca información 

na Internet con 

dificultade sobre as 

consecuencias do 

terremoto na illa de E 

Hierro e cústalle 

seleccionar e 

sintetizar o que 

encontrou. 

Busca información 

facilmente na 

Internet sobre as 

consecuencias do 

terremoto na illa de 

El Hierro aínda que 

non a sintetiza 

correctamente. 

Busca información 

facilmente e de 

forma rápida na 

Internet sobre as 

consecuencias do 

terremoto na illa de 

El Hierro e sintetízaa 

correctamente. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.2 Enumera os 

encoros que se 

construíron ao longo 

do curso do río Ebro. 

Ten dificultades para 

localizar o río Ebro e 

os seus encoros. 

Localiza o río Ebro e 

algún dos seus 

encoros aínda que 

non identifica o seu 

nome. 

Localiza o río Ebro e 

algúns dos seus 

encoros e sinala 

correctamente como 

se chaman 

Localiza o río Ebro e 

todos os seus 

encoros, indicando o 

seu nome e onde se 

encontran. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.3 Analiza o 

mapa formulado e 

indica os límites 

físicos de Europa, e 

os mares e océanos 

limítrofes coas costas 

europeas. 

Ten dificultades para 

interpretar o mapa e 

localizar nel os 

límites físicos de 

Europa e os mares e 

océanos limítrofes 

coas costas europeas. 

Localiza no mapa 

algúns dos límites 

físicos de Europa, 

pero ten dificultades 

para sinalar os mares 

e océanos limítrofes 

coas costas europeas. 

Localiza no mapa os 

límites físicos de 

Europa, pero ten 

dificultades para 

sinalar todos os 

mares e océanos 

limítrofes coas costas 

europeas. 

Localiza no mapa os 

límites físicos de 

Europa e sinala todos 

os mares e océanos 

limítrofes coas costas 

europeas. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.4 Observa o 

mapa do libro e 

localiza as principais 

formas do relevo de 

Europa. 

Ten dificultades para 

interpretar o mapa 

formulado e localizar 

as principais formas 

do relevo de Europa. 

Interpreta o mapa 

formulado e localiza 

algunhas das formas 

do relevo de Europa, 

pero comete erros 

importantes. 

Interpreta o mapa 

formulado e localiza 

as formas máis 

importantes do 

relevo de Europa, sen 

cometer erros 

importantes. 

Interpreta o mapa 

formulado e localiza 

todas as formas do 

relevo de Europa, sen 

cometer ningún tipo 

de erro. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.5 Describe, a 

partir da observación 

dun mapa físico de 

España, as 

características do 

relevo español. 

Ten dificultades para 

presentar unha 

descrición das 

características do 

relevo español 

coherente. 

Observa o mapa 

físico de España e 

sinala algunhas das 

características do 

relevo español, pero 

ten dificultades para 

presentar unha 

explicación concreta 

e ben formulada. 

Realiza unha 

descrición correcta e 

ben formulada 

dalgunhas das 

características do 

relevo español. 

Realiza unha 

descrición correcta e 

ben formulada de 

todas as 

características do 

relevo español. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.6 Explica as 

diferenzas principais 

entre o relevo das 

illas Canarias e o das 

Illas Baleares. 

Ten dificultades para 

recoñecer as 

diferenzas entre o 

relevo das illas 

Canarias e o das Illas 

Baleares. 

Recoñece algunhas 

diferenzas entre o 

relevo das illas 

Canarias e o das Illas 

Baleares, pero 

presenta unha 

explicación 

incoherente e con 

erros. 

Recoñece case todas 

as diferenzas entre o 

relevo das illas 

Canarias e o das Illas 

Baleares, e presenta 

unha explicación 

simple e correcta. 

Recoñece todas as 

diferenzas entre o 

relevo das illas 

Canarias e o das Illas 

Baleares e presenta 

unha explicación 

detallada e 

coherente. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.7 Explica que 

unidades do relevo 

peninsular facilitan 

as comunicacións 

entre os territorios de 

España e cales as 

dificultan. 

Ten dificultades para 

comprender a 

relación entre as 

unidades do relevo 

peninsular e as 

comunicacións entre 

os territorios de 

España. 

Explica 

superficialmente que 

unidades do relevo 

peninsular facilitan 

as comunicacións 

entre os territorios de 

España, pero ten 

dificultades para 

explicar cales as 

dificultan. 

Explica 

correctamente que 

unidades do relevo 

peninsular facilitan 

as comunicacións 

entre os territorios de 

España e cales as 

dificultan. 

Explica 

perfectamente que 

unidades do relevo 

peninsular facilitan 

as comunicacións 

entre os territorios de 

España e cales as 

dificultan, e extrae 

conclusións ao 

respecto. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.8 Explica a 

importancia dos 

portos de montaña no 

ciclismo. 

Amosa dificultades 

para recoñecer que é 

un porto de montaña 

e explicar a súa 

importancia no 

ciclismo. 

Recoñece que é un 

porto de montaña 

pero explica de 

forma moi vaga a súa 

importancia no 

ciclismo. 

Recoñece que é un 

porto de montaña e 

explica de forma 

simple a súa 

importancia no 

ciclismo. 

Recoñece que é un 

porto de montaña e 

explica de forma 

completa e detallada 

a súa importancia no 

ciclismo. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.9 Describe as 

formas do relevo que 

hai nalgún itinerario 

local. 

Presenta dificultades 

para localizar as 

formas do relevo da 

súa redonda máis 

próxima e 

describilas. 

Localiza algunha das 

formas do relevo da 

súa redonda máis 

próxima e descríbeas 

de forma moi simple. 

Localiza algunhas 

das formas do relevo 

da súa redonda máis 

próxima e descríbeas 

con corrección. 

Localiza todas as 

formas do relevo da 

súa redonda máis 

próxima e descríbeas 

de forma moi 

completa. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.10 Elabora un 

texto descritivo a 

partir dunha táboa 

estatística sobre as 

características dos 

ríos de España. 

Ten dificultades para 

extraer información 

dunha táboa 

estatística e elaborar 

un texto descritivo 

sobre as 

características dos 

ríos de España. 

Extrae parte da 

información dunha 

táboa estatística e 

elabora un texto 

descritivo sinxelo 

sobre algunha das 

características dos 

ríos de España. 

Extrae a maioría da 

información dunha 

táboa estatística e 

elabora un texto 

descritivo sinxelo 

sobre algunhas das 

características dos 

ríos de España. 

Extrae toda a 

información dunha 

táboa estatística e 

elabora un texto 

descritivo completo 

sobre as 

características dos 

ríos de España. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.11 Indica cales 

son os factores que se 

combinan para 

formar unha paisaxe 

natural. 

Amosa dificultades 

para recoñecer e 

diferenciar os 

factores que se 

combinan para 

formar unha paisaxe 

natural. 

Recoñece algún dos 

factores que se 

combinan para 

formar unha paisaxe 

natural. 

Recoñece algúns dos 

factores que se 

combinan para 

formar unha paisaxe 

natural. 

Recoñece todos os 

factores que se 

combinan para 

formar unha paisaxe 

natural. 

T. 06 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.12 Identifica 

quen é o principal 

axente modelador das 

paisaxes 

humanizadas. 

Presenta dificultades 

para recoñecer os 

axentes modeladores 

das paisaxes 

humanizadas e 

indentifcar o 

principal. 

Identifica quen é o 

principal axente 

modelador das 

paisaxes 

humanizadas pero 

non logra xustificalo 

nin explicalo. 

Identifica quen é o 

principal axente 

modelador das 

paisaxes 

humanizadas pero 

xustifícao dunha 

forma moi simple. 

Identifica quen é o 

principal axente 

modelador das 

paisaxes 

humanizadas e 

xustifícao dunha 

forma moi completa 

e correcta. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.13 Elabora un 

tríptico turístico 

destacando os trazos 

naturais e 

humanizados dunha 

rexión de paisaxe 

oceánica. 

Ten dificultades para 

recoñecer os trazos 

naturais e 

humanizados dunha 

rexión de paisaxe 

oceánica. 

Recoñece algúns dos 

trazos naturais e 

humanizados dunha 

rexión de paisaxe 

oceánica pero non é 

capaz de elaborar un 

tríptico turístico con 

eles. 

Elabora un tríptico 

turístico destacando 

algúns dos trazos 

naturais e 

humanizados dunha 

rexión de paisaxe 

oceánica. 

Elabora un tríptico 

turístico destacando 

os trazos naturais e 

humanizados dunha 

rexión de paisaxe 

oceánica e argumenta 

a súa elección. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.7. Ser capaz de describir as peculiaridades 

do medio físico europeo. 

Est. Apr. XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo 

europeo. 

1.7.1.14 Compara 

dúas fotografías dun 

mesmo lugar pero de 

anos diferentes e 

constata os cambios e 

continuidades que 

existen na paisaxe. 

Amosa dificultades 

para comparar dúas 

fotografías dun 

mesmo lugar pero de 

anos diferentes e 

constatar os cambios 

e continuidades que 

existen na paisaxe. 

Compara dúas 

fotografías dun 

mesmo lugar pero de 

anos diferentes aínda 

que constata 

solamente algún 

cambio ou 

continuidade na 

paisaxe. 

Compara dúas 

fotografías dun 

mesmo lugar pero de 

anos diferentes, 

constata os cambios 

e continuidades que 

existen na paisaxe 

pero non pode 

imaxinar como sería 

o mesmo sitio no ano 

2050. 

Compara dúas 

fotografías dun 

mesmo lugar pero de 

anos diferentes, 

constata os cambios 

e continuidades que 

existen na paisaxe e 

imaxina como sería o 

mesmo sitio no ano 

2050 e razóao. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.8. Situar no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental. 

Est. Apr. XHB1.8.1. Localiza no mapa as principais unidades e 

elementos do relevo europeo. 

1.8.1.1 Localiza no 

mapa os nomes e a 

situación dos dous 

estreitos que separan 

o mar Exeo do mar 

Negro. 

Ten dificultades para 

localizar no mapa os 

nomes e a situación 

dos dous estreitos 

que separan o mar 

Exeo do mar Negro. 

Localiza no mapa a 

situación dos dous 

estreitos que separan 

o mar Exeo do mar 

Negro, pero ten 

dificultades para 

identificar os seus 

nomes. 

Localiza no mapa a 

situación dos dous 

estreitos que separan 

o mar Exeo do mar 

Negro, e identifica o 

nome dun dos dous 

estreitos. 

Localiza no mapa a 

situación e o nome 

dos dous estreitos 

que separan o mar 

Exeo do mar Negro. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.8. Situar no mapa de Europa as principais 

unidades e elementos do relevo continental. 

Est. Apr. XHB1.8.1. Localiza no mapa as principais unidades e 

elementos do relevo europeo. 

1.8.1.2 Clasifica os 

ríos europeos 

segundo a súa 

vertente e explica as 

sús características. 

Amosa dificultades 

para recoñecer os 

ríos europeos, 

clasificalos segundo 

a súa vertente e 

explicar as súas 

características. 

Recoñece algúns dos 

ríos europeos pero 

cústalle clasificalos 

correctamente 

segundo as súas 

vertentes e explicar 

algunhas das súas 

características. 

Recoñece os ríos 

europeos e explica 

correctamente as 

súas características 

aínda que comete 

algún erro cando os 

clasifica segundo as 

súas vertentes. 

Recoñece os ríos 

europeos, explica 

correctamente as 

súas características e 

clasifícaos segundo 

as súas vertentes á 

perfección. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.1 Describe a 

atmosfera e coñece as 

características das 

súas capas. 

Amosa dificultades 

para recoñecer as 

capas da atmosfera e 

describila. 

Describe a atmosfera 

de forma simple pero 

non recoñece as súas 

capas nin as 

características destas. 

Describe a atmosfera 

e recoñece algunhas 

das características 

das súas capas. 

Describe a atmosfera 

e recoñece todas as 

características das 

súas capas. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.2 Describe a 

atmosfera e coñece as 

características das 

súas capas. 

Amosa dificultades 

para recoñecer as 

capas da atmosfera e 

describila. 

Describe a atmosfera 

de forma simple pero 

non recoñece as súas 

capas nin as 

características destas. 

Describe a atmosfera 

e recoñece algunhas 

das características 

das súas capas. 

Describe a atmosfera 

e recoñece todas as 

características das 

súas capas. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.3 Recoñece a 

importancia da 

radiación solar e 

sinala cales son as 

súas vantaxes e 

inconvenientes. 

Presenta dificultades 

para recoñecer que é 

a radiación solar e 

explicala. 

Recoñece que é a 

radiación solar pero 

cústalle explicar a 

súa importancia e 

indicar algunha das 

súas vantaxes e 

inconvenientes. 

Recoñece a 

importancia da 

radiación solar e 

indica algunhas das 

súas vantaxes e 

inconvenientes. 

Recoñece a 

importancia da 

radiación solar e 

indica todas as súas 

vantaxes e 

inconvenientes. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.4 Explica que é 

a temperatura 

atmosférica, como se 

mide e en que 

unidades se expresa. 

Ten dificultades para 

distinguir que é a 

temperatura 

atmosférica, como se 

mide e en que 

unidades se expresa. 

Recoñece a 

temperatura 

atmosférica pero non 

sabe explicar como 

se mide e/ou en que 

unidades se expresa. 

Recoñece e explica 

que é a temperatura 

atmosférica pero 

amosa algunha 

confusión en como 

se mide e/ou en que 

unidades se expresa. 

Recoñece e explica 

perfectamente que é 

a temperatura 

atmosférica, como se 

mide e en que 

unidades se expresa 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.5 Redacta un 

texto explicando 

como se forman as 

nubes utilizando o 

vocabulario preciso. 

Amosa dificultades 

para entender como é 

o proceso de 

formación das nubes. 

Entende como é o 

proceso de formación 

das nubes pero 

redacta un texto con 

falta de información 

e sen utilizar un 

vocabulario preciso. 

Entende como é o 

proceso de formación 

das nubes aínda que 

redacta un texto con 

algunha imprecisión. 

Entende 

perfectamente como 

é o proceso de 

formación das nubes 

e redacta un texto 

ordenado utilizando 

o vocabulario 

preciso. 

T. 04 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.6 Busca imaxes 

para elaborar un 

mural que amose a 

acción erosiva, 

transportadora e 

sedimentaria da auga. 

Presenta dificultades 

para entender a 

acción erosiva, 

transportadora e 

sedimentaria da 

auga. 

Entende a acción 

erosiva, 

transportadora e 

sedimentaria da auga 

pero presenta 

dificultades para 

encontrar material e 

elaborar un mural ao 

respecto. 

Entende a acción 

erosiva, 

transportadora e 

sedimentaria da auga 

e elabora un mural ao 

respecto aínda que 

esquece algún 

material 

imprescindible.  

Entende a acción 

erosiva, 

transportadora e 

sedimentaria da auga 

e elabora un mural ao 

respecto achegando 

imaxes moi 

explicativas. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.7 Explica que é 

a presión 

atmosférica, como se 

mide e en que 

unidades se expresa. 

Ten dificultades para 

distinguir que é a 

presión atmosférica, 

como se mide e en 

que unidades se 

expresa. 

Recoñece a presión 

atmosférica pero non 

sabe explicar como 

se mide e/ou en que 

unidades se expresa. 

Recoñece e explica 

que é a presión 

atmosférica pero 

amosa algunha 

confusión en como 

se mide e/ou en que 

unidades se expresa. 

Recoñece e explica 

perfectamente que é 

a presión 

atmosférica, como se 

mide e en que 

unidades se expresa 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.8 Explica que 

son as isobaras, para 

que se utilizan e 

distingue entre altas e 

baixas presións. 

Amosa dificultades 

para recoñecer as 

isobaras, en que 

contexto se utilizan e 

saber que son as altas 

e as baixas presións. 

Recoñece as isobaras 

pero confunde sobre 

todo a súa utilidade. 

Ademais cústalle 

distinguir entre altas 

e baixas presións. 

Explica de forma 

sinxela que son as 

isobaras e para que 

serven. Ademais, 

distingue as altas 

presións das baixas 

pero sen saber que 

nome reciben. 

Explica de forma 

completa e perfecta 

que son as isobaras e 

para que serven. 

Ademais, distingue 

as altas presións das 

baixas sinalando que 

nome reciben. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.9 Investiga 

algún accidente 

producido pola forza 

do vento, así como as 

súas características e 

consecuencias. 

Presenta dificultades 

para buscar e 

encontrar algún 

accidente producido 

pola forza do vento. 

Investiga sobre un 

accidente producido 

pola forza do vento 

pero non redacta 

cales foron as 

características nin as 

súas consecuencias. 

Investiga sobre un 

accidente producido 

pola forza do vento e 

redacta un texto 

sinxelo e curto con 

algunha 

característica e 

algunha 

consecuencia. 

Investiga sobre un 

accidente producido 

pola forza do vento e 

redacta un texto 

completo coas 

característica e as 

súas consecuencias. 

T. 04 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.10 Busca 

información en 

grupos acerca das 

estacións 

meteorolóxicas. 

Ten dificultades para 

traballar en grupo e 

buscar información 

acerca das estacións 

meteorolóxicas. 

Ten unha actitude 

pasiva no traballo en 

grupo para buscar 

información acerca 

das estacións 

meteorolóxicas. 

Ten unha actitude 

activa, aberta e 

receptiva no traballo 

en grupo para buscar 

información acerca 

das estacións 

meteorolóxicas aínda 

que só se 

responsabiliza das 

súas achegas. 

Ten unha actitude 

activa, aberta e 

receptiva no traballo 

en grupo para buscar 

información acerca 

das estacións 

meteorolóxicas 

responsabilizándose 

da súa parte e 

axudando á 

organización dos 

seus compañeiros. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.11 Indica os 

factores que explican 

a variación da 

temperatura dun 

lugar. 

Amosa dificultades 

para recoñecer os 

factores que explican 

a variación da 

temperatura dun 

lugar. 

Recoñece e indica 

algún dos factores 

que explican a 

variación da 

temperatura dun 

lugar. 

Recoñece e indica 

algúns dos factores 

que explican a 

variación da 

temperatura dun 

lugar. 

Recoñece e indica 

todos os factores que 

explican a variación 

da temperatura dun 

lugar. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.12 Define os 

conceptos de latitude, 

altitude e 

continentalidade. 

Presenta dificultades 

para distinguir os 

conceptos de 

latitude, altitude e 

continentalidade. 

Recoñece e distingue 

os conceptos de 

latitude, altitude e 

continentalidade pero 

non os define. 

Recoñece e distingue 

os conceptos de 

latitude, altitude e 

continentalidade pero 

defíneos de forma 

parcial. 

Recoñece e distingue 

os conceptos de 

latitude, altitude e 

continentalidade e os 

define de forma 

completa e correcta. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.13 Determina e 

indica cantas zonas 

climáticas hai na 

Terra. 

Ten dificultades para 

determinar cantas 

zonas climáticas hai 

na Terra. 

Distingue as zonas 

climáticas da Terra 

pero non logra 

indicar cales son nin 

como se chaman. 

Distingue as zonas 

climáticas da Terra 

pero confunde algúns 

dos nomes. 

Distingue e 

determina 

correctamente cantas 

zonas climáticas hai 

na Terra. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.14 Consulta un 

Atlas e elabora unha 

táboa de clasificación 

cos distintos climas 

de Europa, que teña 

en conta as 

informacións en 

referencia ás 

temperaturas, as 

precipitacións e a súa 

localización segundo 

a latitude. 

Ten dificultades para 

elaborar unha táboa 

de clasificación cos 

distintos climas de 

Europa. 

Elabora unha táboa 

de clasificación cos 

distintos climas de 

Europa, pero ten 

dificultades para 

interpretar as 

informacións en 

referencia ás 

temperaturas, as 

precipitacións e a súa 

localización segundo 

a latitude. 

Elabora unha táboa 

de clasificación cos 

distintos climas de 

Europa e ten en conta 

informacións en 

referencia ás 

temperaturas. 

Elabora unha táboa 

de clasificación cos 

distintos climas de 

Europa, e ten en 

conta informacións 

en referencia ás 

temperaturas, as 

precipitacións e a súa 

localización segundo 

a latitude. 

T. 05 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.15 Explica 

como inflúen a 

disposición do relevo 

e a altitude nos 

climas peninsulares. 

Amosa dificultades 

para recoñecer a 

influencia do relevo 

e a altitude nos 

climas peninsulares. 

Recoñece a 

influencia do relevo 

e a altitude nos 

climas peninsulares 

pero amosa 

dificultades para 

explicala con 

corrección. 

Explica de forma 

moi simple e curta 

como inflúen a 

disposición do relevo 

e a altitude nos 

climas peninsulares. 

Explica de forma 

moi completa e 

extensa como inflúen 

a disposición do 

relevo e a altitude 

nos climas 

peninsulares 

achegando exemplos. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.16 Localiza no 

mapa formulado os 

distintos tipos de 

climas que existen en 

España, e indica as 

características das 

súas temperaturas e 

precipitacións. 

Ten dificultades para 

diferenciar entre os 

tipos de clima, 

localizalos no mapa e 

explicar as súas 

características. 

Localiza no mapa 

formulado algúns dos 

climas de España, 

pero ten dificultades 

para explicar as súas 

características. 

Localiza no mapa 

formulado os 

distintos climas de 

España e explica 

algunhas das 

características das 

súas temperaturas e 

precipitacións. 

Localiza no mapa 

formulado os 

distintos climas de 

España e explica 

todas as 

características das 

súas temperaturas e 

precipitacións. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os distintos 

tipos de clima de Europa. 

1.9.1.17 Busca nun 

atlas a situación das 

Canarias, indica as 

súas coordenadas e 

describe en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

Presenta dificultades 

para localizar as 

Canarias nun atlas, 

indicar as súas 

coordenadas e 

describir en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

Localiza as Canarias 

nun atlas pero non 

indica as 

coordenadas. Indica 

erroneamente en que 

zona climática se 

encontra e describe 

de forma simple 

como é a vexetación. 

Localiza as Canarias 

nun atlas e indica con 

algún erro as 

coordenadas. Sinala 

en que zona 

climática se encontra 

e describe como é a 

vexetación. 

Busca nun atlas a 

situación das 

Canarias, indica as 

súas coordenadas e 

describe en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.1 Diferencia as 

características dun 

océano e dun mar. 

Presenta dificultades 

para recoñecer as 

diferenzas entre un 

océano e un mar. 

Recoñece algunha 

diferenza entre un 

océano e un mar pero 

cústalle explicala. 

Recoñece algunhas 

diferenzas entre un 

océano e un mar e 

explícaas de forma 

sinxela pero correcta. 

Recoñece as 

diferenzas entre un 

océano e un mar e 

explícaas de forma 

correcta e completa. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.2 Explica por 

que hai diferenzas de 

salinidade entre as 

distintas masas de 

auga. 

Ten dificultades para 

explicar as diferenzas 

de salinidade entre os 

distintos corpos de 

auga. 

Explica algunha 

diferenza de forma 

simple e sintética 

entre a salinidade 

dalgúns corpos de 

auga. 

Explica algunhas 

diferenzas que hai 

entre as diferentes 

masas de auga en 

canto á súa 

salinidade. 

Explica as diferenza 

de salinidade que hai 

entre as diferentes 

masas de auga 

achegando 

información 

detallada e completa. 

T. 03 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.3 Describe o 

fenómeno das mareas 

e das correntes 

mariñas. 

Amosa dificultades 

para recoñecer e 

diferenciar que son 

as mareas e que son 

as correntes mariñas. 

Recoñece as mareas 

e as correntes 

mariñas pero nas 

explicacións 

demostra algunha 

confusión. 

Recoñece as mareas 

e as correntes 

mariñas e explica 

correctamente que 

son e como se 

diferencian. 

Recoñece as mareas 

e as correntes 

mariñas e explica 

perfectamente que 

son e como se 

diferencian. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.4 Explica cal é 

a orixe das augas 

subterráneas. 

Presenta dificultades 

para recoñecer que 

son as augas 

subterráneas. 

Recoñece as augas 

subterráneas pero 

presenta dificultades 

para explicar cal é a 

súa orixe. 

Recoñece as augas 

subterráneas e indica 

de forma sinxela cal 

é a súa orixe. 

Recoñece as augas 

subterráneas e 

explica de forma 

completa e correcta 

cal é a súa orixe. 

Ademais achega 

algún exemplo. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.5 Localiza 

España e indica en 

que zona climática se 

encontra. 

Amosa dificultades 

para localizar España 

nun mapa e indicar 

en que zona 

climática se 

encontra. 

Localiza España nun 

mapa pero amosa 

dificultades para 

indicar en que zona 

climática se 

encontra. 

Localiza España nun 

mapa, indica en que 

zona climática se 

encontra pero sinala 

erroneamente que 

valores de 

precipitación lle 

corresponden. 

Localiza España nun 

mapa, indica en que 

zona climática se 

encontra e sinala 

correctamente que 

valores de 

precipitación lle 

corresponden. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.6 Localiza nun 

atlas desertos na zona 

cálida e na zona 

temperada indicando 

os seus nomes e 

razoando a escaseza 

de precipitacións de 

cada caso. 

Amosa dificultades 

para localizar 

desertos nun atlas, 

indicar os seus 

nomes e razoar a 

escaseza de 

precipitacións de 

cada caso. 

Localiza a maioría de 

desertos nun atlas, 

indica correctamente 

a maioría dos seus 

nomes pero amosa 

dificultades para 

razoar a escaseza de 

precipitacións de 

cada caso. 

Localiza a maioría de 

desertos nun atlas, 

indica correctamente 

a maioría dos seus 

nomes e razoa con 

algunha dificultade a 

escaseza de 

precipitacións de 

cada caso. 

Localiza todos os 

desertos nun atlas, 

indica correctamente 

os seus nomes e 

razoa perfectamente 

a escaseza de 

precipitacións de 

cada caso. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.7 Realiza un 

esquema de 

clasificación dos 

distintos climas da 

Terra. 

Ten dificultades para 

diferenciar entre os 

distintos climas da 

Terra e clasificalos 

nun esquema. 

Diferencia entre os 

distintos climas da 

Terra, pero ten 

dificultades para 

realizar un esquema 

de clasificación con 

toda a información e 

comete erros 

importantes. 

Realiza un esquema 

de clasificación cos 

distintos climas da 

Terra, pero obvia 

algunha información, 

e comete erros de 

pouca 

transcendencia. 

Realiza un esquema 

de clasificación cos 

distintos climas da 

Terra, tendo en conta 

todas as 

informacións e sen 

cometer ningún tipo 

de erro. 

T. 05 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.8 Elabora o 

guión dunha posible 

viaxe  por distintas 

zonas climáticas da 

Terra, localízaas nun 

planisferio e redacta 

unha descrición 

breve de cada lugar. 

Ten dificultades para 

sintetizar a 

información e 

elaborar o guión 

dunha posible viaxe  

por distintas zonas 

climáticas da Terra. 

Sintetiza a 

información e 

elabora un guión 

dunha posible viaxe  

por distintas zonas 

climáticas da Terra, 

pero ten dificultades 

para localizar ditas 

zonas nun planisferio 

e redactar unha 

descrición breve de 

cada lugar. 

Sintetiza a 

información e 

elabora un guión 

dunha posible viaxe  

por distintas zonas 

climáticas da Terra, 

localiza ditas zonas 

nun planisferio, pero 

ten dificultades para 

redactar unha 

descrición breve de 

cada lugar. 

Sintetiza a 

información e 

elabora un guión 

dunha posible viaxe  

por distintas zonas 

climáticas da Terra, 

localiza ditas zonas 

nun planisferio e 

redacta unha 

descrición breve de 

cada lugar. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.9. Coñecer, comparar e describir os 

grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 

xeográfico europeo. 

Est. Apr. XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 

bioclimáticas do noso continente. 

1.9.2.9 Busca nun 

atlas a situación das 

Canarias, indica as 

súas coordenadas e 

describe en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

Presenta dificultades 

para localizar as 

Canarias nun atlas, 

indicar as súas 

coordenadas e 

describir en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

Localiza as Canarias 

nun atlas pero non 

indica as 

coordenadas. Indica 

erroneamente en que 

zona climática se 

encontra e describe 

de forma simple 

como é a vexetación. 

Localiza as Canarias 

nun atlas e indica con 

algún erro as 

coordenadas. Sinala 

en que zona 

climática se encontra 

e describe como é a 

vexetación. 

Busca nun atlas a 

situación das 

Canarias, indica as 

súas coordenadas e 

describe en que zona 

climática se sitúa e 

como é a vexetación. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.10. Coñecer os principais espazos naturais 

do noso continente. 

Est. Apr. XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes satélite de 

Europa os principais espazos naturais. 

1.10.1.1 Busca 

información sobre 

dous parques 

nacionais de paisaxes 

extremas (tropical ou 

alta montaña) e 

elabora un vídeo 

promocional. 

Amosa dificultades 

para identificar algún 

parque nacional de 

paisaxe extrema 

(tropical ou alta 

montaña) e non 

elabora un vídeo 

promocional. 

Identifica algún 

parque nacional de 

paisaxe extrema 

(tropical ou alta 

montaña), busca 

información e 

elabora un vídeo 

promocional 

esquecendo parte da 

información 

encontrada. 

Busca información 

sobre un parques 

nacional de paisaxe 

extrema (tropical ou 

alta montaña) e 

elabora un vídeo 

promocional. 

Busca información 

sobre dous parques 

nacionais de paisaxes 

extremas (tropical ou 

alta montaña) e 

elabora un vídeo 

promocional. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.1 Sinala as 

consecuencias sobre 

o medio que tivo a 

construción dos 

encoros do Ebro. 

Presenta dificultades 

para entender como 

os encoros modifican 

o medio da súa 

redonda. 

Indica algunha das 

consecuencias sobre 

o medio que tivo a 

construción dos 

encoros do Ebro. 

Indica algunhas das 

consecuencias sobre 

o medio que tivo a 

construción dos 

encoros do Ebro. 

Indica as 

consecuencias sobre 

o medio máis 

importantes que tivo 

a construción dos 

encoros do Ebro e 

explícaas. 

T. 02 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.2 Escolle un 

axente modificador 

do relevo e 

seleccionando 

información doutros 

medios elabora un 

póster explicativo. 

Presenta dificultades 

para recoñecer e 

escoller algún axente 

modificador do 

relevo e buscar 

información sobre a 

súa acción. 

Escolle un axente 

modificador do 

relevo pero cústalle 

encontrar 

información  sobre a 

súa acción. 

Escolle un axente 

modificador do 

relevo e realiza un 

póster explicativo 

con pouca 

información que 

encontrou noutros 

medios. 

Escolle un axente 

modificador do 

relevo e realiza un 

póster explicativo 

con información 

detallada e completa 

sobre a súa acción. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.3 Indica as 

vantaxes e 

incovenientes da 

construción dunha 

vila nun determinado 

emprazamento. 

Ten dificultades para 

escoller un 

emprazamento para 

unha vila e indicar 

cales son as 

consecuencias, as 

vantaxes e os 

inconvenientes. 

Escolle un 

emprazamento para 

unha vila e indica 

algunha vantaxe e 

algún inconveniente 

desta elección. 

Escolle un 

emprazamento para 

unha vila e indica 

algunhas vantaxes e 

inconvenientes desta 

elección. 

Escolle un 

emprazamento para 

unha vila e indica as 

vantaxes e os 

inconvenientes desta 

elección detallando 

as explicacións. 

T. 02 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.4 Comprende 

o significado da frase 

A auga doce 

converteuse nun 

recurso 

progresivamente 

escaso, fonte de 

conflito e de 

desigualdades e 

ilústraa cunha imaxe. 

Presenta dificultades 

para entender o 

significado da frase 

A auga doce 

converteuse nun 

recurso 

progresivamente 

escaso, fonte de 

conflito e de 

desigualdades. 

Comprende parte do 

significado da frase 

A auga doce 

converteuse nun 

recurso 

progresivamente 

escaso, fonte de 

conflito e de 

desigualdades pero 

ten dificultades para 

encontrar unha imaxe 

que a ilustre. 

Comprende o 

significado da frase 

A auga doce 

converteuse nun 

recurso 

progresivamente 

escaso, fonte de 

conflito e de 

desigualdades pero 

ten dificultades para 

encontrar unha imaxe 

que a ilustre. 

Comprende o 

significado da frase 

A auga doce 

converteuse nun 

recurso 

progresivamente 

escaso, fonte de 

conflito e de 

desigualdades e 

encontra unha imaxe 

que a ilustra á 

perfección. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.5 Extrae 

conclusións a partir 

dun cuestionario 

sobre o consumo de 

auga. 

Amosa dificultades 

para elaborar un 

cuestionario sobre o 

consumo de auga. 

Elabora un 

cuestionario sinxelo 

sobre o consumo de 

auga pero non extrae 

conclusións dos 

resultados obtidos. 

Elabora un 

cuestionario sobre o 

consumo de auga e 

extrae algunha 

conclusión dos 

resultados obtidos. 

Elabora un 

cuestionario 

completo sobre o 

consumo de auga e 

extrae conclusións 

detalladas dos 

resultados obtidos. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.6 Localiza 

imaxes dunha planta 

potabilizadora e 

explica cada unha das 

fases do proceso. 

Ten dificultades para 

encontrar imaxes 

dunha planta 

potabilizadora e 

distinguir cada unha 

das fases do proceso. 

Encontra algunha 

imaxe dunha planta 

potabilizadora e 

distingue e explica 

algunha das fases do 

proceso. 

Encontra algunhas 

imaxes dunha planta 

potabilizadora e 

distingue e explica 

algunhas das fases do 

proceso. 

Encontra imaxes 

dunha planta 

potabilizadora e 

distingue e explica 

todas as fases do 

proceso. 

T. 03 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.7 Coñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

alto do río. 

Presenta dificultades 

para recoñecer as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

alto do río. 

Recoñece algunha 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso alto do río 

pero non sabe 

explicar de que 

forma o fan. 

Recoñece algunhas 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso alto do río e 

explica como o fan 

de forma simple. 

Recoñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

alto do río e explica 

como o fan de forma 

completa e 

achegando exemplos. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.8 Coñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

medio do río. 

Ten dificultades para 

recoñecer as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

medio do río. 

Recoñece algunha 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso medio do 

río pero non sabe 

sinalar aspectos 

positivos nin 

negativos. 

Recoñece algunhas 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso medio do 

río e sinala algún 

aspecto positivo e 

algún negativo. 

Recoñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

medio do río e sinala 

os aspectos positivos 

e negativos. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.9 Coñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

baixo do río. 

Amosa dificultades 

para recoñecer as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

baixo do río. 

Recoñece algunha 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso baixo do río 

pero non sabe 

explicar como 

reducir o seu 

impacto. 

Recoñece algunhas 

das actividades 

humanas que inciden 

no curso baixo do río 

e explica como 

reducir o seu impacto 

de forma simple. 

Recoñece as 

actividades humanas 

que inciden no curso 

baixo do río e explica 

como reducir o seu 

impacto de forma 

completa e 

achegando exemplos. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.10 Elabora 

unha listaxe coas 

actividades 

individuais que 

realizamos 

cotiamente e que 

implican consumo de 

auga. 

Amosa dificultades 

para saber que 

actividades cotiás 

implican consumo de 

auga. 

Amosa dificultades 

para elaborar unha 

listaxe coas 

actividades 

individuais que 

realizamos 

cotiamente e que 

implican consumo de 

auga. 

Elabora unha listaxe 

con poucas 

actividades 

individuais que 

realizamos 

cotiamente e que 

implican consumo de 

auga. 

Elabora unha listaxe 

extensa coas 

actividades 

individuais que 

realizamos 

cotiamente e que 

implican consumo de 

auga. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.11 Elabora 

unha listaxe coas 

actividades que 

realizan as empresas 

e as administracións 

e que implican 

consumo de auga. 

Presenta dificultades 

para saber que 

actividades 

realizadas por 

empresas e 

administracións 

implican consumo de 

auga. 

Presenta dificultades 

para elaborar unha 

listaxe coas 

actividades que 

realizan as empresas 

e as administracións 

e que implican 

consumo de auga. 

Elabora unha listaxe 

con poucas 

actividades que 

realizan as empresas 

e as administracións 

e que implican 

consumo de auga. 

Elabora unha listaxe 

extens coas 

actividades que 

realizan as empresas 

e as administracións 

e que implican 

consumo de auga. 

T. 03 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.12 Indica as 

consecuencias a 

curto, medio e longo 

prazo de non 

construír unha planta 

depuradora. 

Ten dificultades para 

recoñecer as 

consecuencias a 

curto, medio e longo 

prazo de non 

construír unha planta 

depuradora. 

Recoñece algunha 

consecuencia de non 

construír unha planta 

depuradora pero non 

sabe dicir se é a 

curto, medio ou 

longo prazo. 

Recoñece algunhas 

consecuencias de non 

construír unha planta 

depuradora e ten 

algún problema en 

dicir se son a curto, 

medio ou longo 

prazo. 

Indica as 

consecuencias a 

curto, medio e longo 

prazo de non 

construír unha planta 

depuradora e achega 

argumentacións para 

as súas opinións. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.13 Elabora en 

grupo un decálogo 

polo 

desenvolvemento 

sostible. 

Amosa dificultades 

para elaborar en 

grupo un decálogo 

polo 

desenvolvemento 

sostible. 

Elabora parte dun 

decálogo polo 

desenvolvemento 

sostible pero non 

colabora co grupo. 

Elabora en grupo un 

decálogo polo 

desenvolvemento 

sostible pero amosa 

unha actitude pasiva 

co resto dos 

compañeiros. 

Elabora en grupo un 

decálogo polo 

desenvolvemento 

sostible e amosa 

unha actitude activa 

co resto dos 

compañeiros. 

T. 03 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles . 

1.11.1.14 Explica a 

orixe do burato da 

capa de ozono e 

detalla as súas 

consecuencias. 

Presenta dificultades 

para explicar a orixe 

do burato da capa de 

ozono e detalla as 

súas consecuencias. 

Explica de forma 

simple en que 

consiste o burato da 

capa de ozono pero 

non detalla ningunha 

das súas 

consecuencias. 

Explica de forma 

correcta en que 

consiste o burato da 

capa de ozono e 

detalla algunha das 

súas consecuencias. 

Explica de forma 

correcta e completa 

en que consiste o 

burato da capa de 

ozono e detalla todas 

as súas 

consecuencias. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles . 

1.11.1.15 Documén-

tase e redacta un 

texto sobre os 

problemas que a 

contaminación do 

aire provoca na 

saúde. 

Amosa dificultades 

para documentarse 

sobre os problemas 

que a contaminación 

do aire provoca na 

saúde. 

Documéntase sobre 

os problemas que a 

contaminación do 

aire provoca na 

saúde pero redacta 

con dificultade o 

texto. 

Documéntase sobre 

os problemas que a 

contaminación do 

aire provoca na 

saúde pero redacta o 

texto de forma 

simple e con falta de 

datos. 

Documéntase sobre 

os problemas que a 

contaminación do 

aire provoca na 

saúde e redacta o 

texto de forma 

completa e con 

exemplos. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles . 

1.11.1.16 Infórmase 

na Internet sobre os 

problemas que pode 

provocar o Sol na 

pel, os ollos ou as 

mucosas das persoas. 

Presenta dificultades 

para informarse a 

través da Internet 

sobre os problemas 

que pode provocar o 

Sol na pel, os ollos 

ou as mucosas das 

persoas. 

Infórmase na Internet 

sobre os problemas 

que pode provocar o 

Sol na pel, os ollos 

ou as mucosas das 

persoas pero os datos 

encontrados non son 

correctos. 

Infórmase na Internet 

sobre os problemas 

que pode provocar o 

Sol na pel, os ollos 

ou as mucosas das 

persoas pero os datos 

encontrados non son 

suficientes. 

Infórmase na Internet 

sobre os problemas 

que pode provocar o 

Sol na pel, os ollos 

ou as mucosas das 

persoas achegando 

datos completos e 

exemplos. 

T. 04 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles . 

1.11.1.17 Redacta un 

texto sobre as 

consecuencias da 

falta de auga potable 

ou sobre os 

beneficios desta. 

Ten dificultades para 

recoñecer as 

consecuencias da 

falta de auga potable 

ou os beneficios 

desta. 

Recoñece as 

consecuencias da 

falta de auga potable 

ou os beneficios 

desta pero redacta un 

texto con pouca 

información ao 

respecto. 

Recoñece as 

consecuencias da 

falta de auga potable 

ou os beneficios 

desta e redacta un 

texto achegando 

algunha información 

pero sen constrastala 

nin ofrecendo as súas 

opinións. 

Recoñece as 

consecuencias da 

falta de auga potable 

ou os beneficios 

desta e redacta un 

texto achegando 

mucha información 

contrastada e  

ofrecendo as súas 

opinións con 

argumentos sólidos. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles . 

1.11.1.18 Identifica 

nun texto cales son as 

causas e as 

consecuencias das 

inundacións. 

Amosa dificultades 

para ler un texto e 

identificar cales son 

as causas e as 

consecuencias das 

inundacións. 

Le un texto e 

identifica algunha 

causa e/ou 

consecuencia das 

inundacións. 

Le un texto e 

identifica algunhas 

causas e/ou 

consecuencias das 

inundacións. 

Le un texto e 

identifica as causas e 

as consecuencias das 

inundacións. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.19 Propón 

medidas preventivas 

para reducir o 

impacto dunha riada. 

Presenta dificultades 

para entender que 

son as medidas 

preventivas e 

aplicalas nun caso 

para reducir o 

impacto dunha riada. 

Entende que son as 

medidas preventivas 

pero presenta 

dificultades para 

aplicalas nun caso 

para reducir o 

impacto dunha riada. 

Entende que son as 

medidas preventivas 

e propón algunha 

delas para reducir o 

impacto dunha riada. 

Entende que son as 

medidas preventivas 

e propón diversas 

opciones para reducir 

o impacto dunha 

riada. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.20 Busca 

noticias sobre as 

consecuencias das 

chuvias torrenciais e 

localízaas no país e 

continente onde se 

produciron. 

Ten dificultades para 

buscar noticias sobre 

as consecuencias das 

chuvias torrenciais 

no mundo. 

Busca noticias sobre 

as consecuencias das 

chuvias torrenciais 

pero non as localiza 

no país e continente 

onde se produciron. 

Busca noticias sobre 

as consecuencias das 

chuvias torrenciais e 

as localiza, con algún 

erro, no país e 

continente onde se 

produciron. 

Busca noticias sobre 

as consecuencias das 

chuvias torrenciais e 

localízaas no país e 

continente onde se 

produciron. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.21 Describe os 

cambios que sofre un 

bosque como 

consecuencia do 

impacto ambiental 

que supón a chuvia 

ácida. 

Ten dificultades para 

entender que é a 

chuvia ácida e 

describir o impacto 

ambiental que 

produce nun bosque. 

Entende vagamente 

que é a chuvia ácida 

pero elabora unha 

descrición do seu 

impacto nun bosque 

esquecendo datos e 

información 

importante. 

Entende de forma 

correcta que é a 

chuvia ácida e 

elabora unha 

descrición sinxela do 

seu impacto nun 

bosque. 

Entende 

perfectamente que é 

a chuvia ácida e 

elabora unha 

descrición completa 

do seu impacto nun 

bosque. 

T. 04 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.22 Prepara en 

grupo unha 

intervención nunha 

reunión internacional 

acerca do problema 

da chuvia ácida e as 

súas consecuencias. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e preparar un 

guión acerca do 

problema da chuvia 

ácida e as súas 

consecuencias. 

Amosa unha actitude 

pasiva para preparar 

en grupo unha 

intervención nunha 

reunión internacional 

acerca do problema 

da chuvia ácida e as 

súas consecuencias. 

Amosa unha actitude 

aberta e receptiva 

para preparar en 

grupo unha 

intervención nunha 

reunión internacional 

acerca do problema 

da chuvia ácida e as 

súas consecuencias 

aínda que as súas 

achegas son poucas. 

Amosa unha actitude 

aberta e receptiva 

para preparar en 

grupo unha 

intervención nunha 

reunión internacional 

acerca do problema 

da chuvia ácida e as 

súas consecuencias 

achegando diferentes 

informacións e 

opinións ao respecto. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.23 Elabora 

con medios dixitais 

unha presentación 

para compartir a 

investigación sobre a 

chuvia ácida e as 

súas consecuencias. 

Presenta dificultades 

para traballar con 

medios dixitais e 

elaborar unha 

presentación sobre a 

chuvia ácida e as 

súas consecuencias. 

Presenta unha 

actitude pasiva para 

traballar con medios 

dixitais e elaborar 

unha presentación 

sobre a chuvia ácida 

e as súas 

consecuencias. 

Presenta unha 

actitude aberta e 

receptiva para 

traballar con medios 

dixitais e elaborar 

unha presentación 

sobre a chuvia ácida 

e as súas 

consecuencias aínda 

que se limita a 

responsabilizarse 

unicamente da súa 

parte. 

Presenta unha 

actitude aberta e 

receptiva para 

traballar con medios 

dixitais e elaborar 

unha presentación 

sobre a chuvia ácida 

e as súas 

consecuencias 

responsabilizándose 

da súa parte e 

axudando á 

organización de 

grupo. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.24 Busca 

información sobre 

catástrofes naturais e 

localízaas nun mapa 

utilizando distintos 

símbolos ou iconas. 

Ten dificultades para 

buscar información 

sobre catástrofes 

naturais e localízaas 

nun mapa utilizando 

distintos símbolos ou 

iconas. 

Busca información 

sobre catástrofes 

naturais pero ten 

dificultades para 

localizalas nun mapa 

utilizando distintos 

símbolos ou iconas. 

Busca información 

sobre catástrofes 

naturais pero 

localízaas utilizando 

distintos símbolos ou 

iconas nun mapa 

cometendo algún 

erro. 

Busca información 

sobre catástrofes 

naturais e localízaas 

perfectamente nun 

mapa utilizando 

distintos símbolos ou 

iconas. 

T. 04 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.25 Cita 

algunhas das 

actuacións humanas 

que modifican o 

clima da Terra. 

Amosa dificultades 

para discernir entre 

actuacións humanas 

e naturais que 

modifican o clima da 

Terra. 

Cita algunha 

actuación humana 

que modifica o clima 

da Terra pero non a 

sabe xustificar. 

Cita algunhas 

actuacións humana 

que modifican o 

clima da Terra pero 

non as sabe 

xustificar. 

Cita bastantes 

actuacións humana 

que modifican o 

clima da Terra, 

xustifícaas e 

explícaas. 

T. 05 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.26 Sinala que 

actividades do ser 

humano producen a 

emisión de dióxido 

de carbono e que 

outros gases 

incrementan o efecto 

invernadoiro. 

Presenta dificultades 

para recoñecer 

algunha actividade 

do ser humano que 

produce a emisión de 

dióxido de carbono. 

Recoñece algunha 

actividade do ser 

humano que produce 

a emisión de dióxido 

de carbono pero non 

sinala que outros 

gases incrementan o 

efecto invernadoiro. 

Recoñece algunhas 

actividades do ser 

humano que 

producen a emisión 

de dióxido de 

carbono e sinala 

algún outro gas que 

incrementa o efecto 

invernadoiro. 

Recoñece as 

actividades do ser 

humano que 

producen a emisión 

de dióxido de 

carbono e sinala os 

outros gases que 

incrementan o efecto 

invernadoiro. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.27 Indica e 

razoa que 

consecuencias supón 

para o planeta Terra 

o efecto 

invernadoiro. 

Ten dificultades para 

indicar algunha das 

consecuencias que 

supón para o planeta 

Terra o efecto 

invernadoiro. 

Indica algunhas 

consecuencias que 

supón para o planeta 

Terra o efecto 

invernadoiro, aínda 

que non sabe dicir se 

son vantaxosas ou 

prexudiciais. 

Indica algunhas 

consecuencias que 

supón para o planeta 

Terra o efecto 

invernadoiro, 

discirne entre as 

vantaxosas e as 

prexudiciais pero non 

o razoa. 

Indica algunhas 

consecuencias que 

supón para o planeta 

Terra o efecto 

invernadoiro e razoa 

cales delas son 

vantaxosas e cales 

prexudiciais. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.28 Busca 

información en 

pequenos grupos 

sobre o cambio 

climático, realiza un 

traballo de 

investigación a partir 

das pautas 

formuladas no libro, 

e realiza un mural 

presentando toda a 

información obtida 

no proceso. 

Amosa desinterese 

para realizar a 

actividade en grupo, 

e non asume a parte 

do traballo que lle 

corresponde.  

Amosa pasividade 

ante a actividade en 

grupo, asume a parte 

do traballo que lle 

corresponde, pero a 

súa presentación 

contén erros 

importantes nas 

formulacións. 

Amosa interese na 

actividade en grupo, 

asume a parte do 

traballo que lle 

corresponde, e 

preséntao 

correctamente, 

cometendo só algúns 

erros pouco 

significativos. 

Amosa entusiasmo 

ante a actividade 

grupal, asume a parte 

do traballo que lle 

corresponde, coopera 

para organizar as 

distintas tarefas do 

grupo, e a 

presentación do seu 

traballo é excelente. 

T. 05 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.29 Elabora 

unha lista sinalando 

as actividades que 

supoñen un impacto 

directo e as que 

supoñen un impacto 

indirecto no 

medioambiente e 

indica que decisións 

reducirían a pegada 

de carbono. 

Amosa dificultades 

para recoñecer 

algunha actividade 

que supoña un 

impacto directo ou 

indirecto no 

medioambiente e non 

sabe que decisións 

debería tomar para 

reducir a pegada de 

carbono. 

Elabora unha lista 

con poucas 

actividades que 

supoñen un impacto 

directo e as que 

supoñen un impacto 

indirecto no 

medioambiente aínda 

que non distingue 

unhas doutras e 

indica algunha 

decisión para reducir 

a pegada de carbono. 

Elabora unha lista 

con bastantes 

actividades que 

supoñen un impacto 

directo e un impacto 

indirecto no 

medioambiente e 

indica algunha 

decisión para reducir 

a pegada de carbono. 

Elabora unha lista 

con muchas 

actividades que 

supoñen un impacto 

directo e un impacto 

indirecto no 

medioambiente e 

indica diferentes 

decisións para 

reducir a pegada de 

carbono. 

T. 05 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.30 Busca na 

Internet un recurso 

para calcular a propia 

pegada ecolóxica e 

valora o seu impacto 

ambiental sobre o 

planeta. 

Amosa dificultades 

para buscar na 

Internet un recurso 

para calcular a propia 

pegada ecolóxica e 

valorar o seu impacto 

ambiental sobre o 

planeta. 

Busca na Internet un 

recurso para calcular 

a propia pegada 

ecolóxica pero amosa 

dificultades para 

utilizalo e valorar o 

seu impacto 

ambiental sobre o 

planeta. 

Busca na Internet un 

recurso para calcular 

a propia pegada 

ecolóxica e valorar o 

seu impacto 

ambiental sobre o 

planeta sen achegar 

accións para reducir 

este impacto. 

Busca na Internet un 

recurso para calcular 

a propia pegada 

ecolóxica e valorar o 

seu impacto 

ambiental sobre o 

planeta achegando 

accións para reducir 

este impacto. 

T. 05 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

      

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.31 Indica o 

impacto que ten o 

turismo sobre a 

paisaxe das costas 

mediterráneas 

destacando un 

aspecto positivo e un 

negativo. 

Presenta dificultades 

para valorar o 

impacto que ten o 

turismo sobre a 

paisaxe das costas 

mediterráneas e 

destacar un aspecto 

positivo e un 

negativo. 

Indica o impacto que 

ten o turismo sobre a 

paisaxe das costas 

mediterráneas pero 

non destaca ningún 

aspecto positivo nin 

negativo. 

Indica o impacto que 

ten o turismo sobre a 

paisaxe das costas 

mediterráneas 

destacando un 

aspecto positivo e un 

negativo. 

Indica e explica o 

impacto que ten o 

turismo sobre a 

paisaxe das costas 

mediterráneas 

destacando un 

aspecto positivo e un 

negativo e 

argumentando a súa 

elección. 

T. 06 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.32 Sinala e 

razoa se hai que 

establecer algún tipo 

de protección para 

evitar a destrución 

das paisaxes 

mediterráneas. 

Ten dificultades para 

mostrar criterio á 

hora de decidir se hai 

que establecer ou 

non algún tipo de 

protección para 

evitar a destrución 

das paisaxes 

mediterráneas. 

Sinala se hai que 

establecer ou non 

algún tipo de 

protección para 

evitar a destrución 

das paisaxes 

mediterráneas pero 

nin o razoa nin 

propón ningunha 

medida correctora. 

Sinala se hai que 

establecer ou non 

algún tipo de 

protección para 

evitar a destrución 

das paisaxes 

mediterráneas e  

propón algunha 

medida correctora. 

Sinala e razoa 

perfectamente se hai 

que establecer ou 

non algún tipo de 

protección para 

evitar a destrución 

das paisaxes 

mediterráneas e  

propón 

xustificadamente 

diversas medidas 

correctoras. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.33 Indica e 

explica as causas dos 

incendios forestais. 

Amosa dificultades 

para indicar algunha 

das causas dos 

incendios forestais. 

Indica algunha das 

causas dos incendios 

forestais pero non as 

explica. 

Indica e explica 

algunha das causas 

dos incendios 

forestais pero non as 

explica. 

Indica e explica 

razoadamente as 

causas dos incendios 

forestais. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.34 Analiza e 

describe que cambios 

se dan na paisaxe tras 

un incendio. 

Presenta dificultades 

para recoñecer algún 

dos cambios que se 

dan na paisaxe tras 

un incendio. 

Recoñece e describe 

algún dos cambios 

que se dan na paisaxe 

tras un incendio. 

 

Recoñece e describe 

algúns dos cambios 

que se dan na paisaxe 

tras un incendio. 

 

Analiza e describe 

que cambios se dan 

na paisaxe tras un 

incendio. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.35 Escribe un 

pé para unha 

fotografía dunha 

paisaxe que sufriu un 

incendio e razóao.  

Ten dificultades para 

escribir un pé para 

unha fotografía 

dunha paisaxe que 

sufriu un incendio. 

Escribe un pé para 

unha fotografía 

dunha paisaxe que 

sufriu un incendio 

pero non o razoa. 

Escribe un pé para 

unha fotografía 

dunha paisaxe que 

sufriu un incendio e 

explícao de forma 

simple. 

Escribe un pé para 

unha fotografía 

dunha paisaxe que 

sufriu un incendio e 

razóao perfectamente 

e con coherencia. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.36 Indica cales 

son as causas polas 

que o mar de Aral 

está desaparecendo e 

detalla as accións que 

se levaron a cabo 

para deter este 

proceso. 

Amosa dificultades 

para determinar 

algunha das causas 

polas que o mar de 

Aral está 

desaparecendo. 

Indica algunha das 

causas polas que o 

mar de Aral está 

desaparecendo e 

detalla algunha das 

accións que se 

levaron a cabo para 

deter este proceso. 

Indica algunhas das 

causas polas que o 

mar de Aral está 

desaparecendo e 

detalla algunhas das 

accións que se 

levaron a cabo para 

deter este proceso. 

Indica cales son as 

causas polas que o 

mar de Aral está 

desaparecendo e 

detalla as accións 

que se levaron a cabo 

para deter este 

proceso. 

T. 06 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.37 Sinala as 

consecuencias que 

tivo para a poboación 

da zona a 

posibilidade de poder 

aumentar a irrigación 

dos campos. 

Presenta dificultades 

para sinalar algunha 

das consecuencias 

que tivo tenido para a 

poboación da zona a 

posibilidade de poder 

aumentar a irrigación 

dos campos. 

Sinala algunha das 

consecuencias que 

tivo para a poboación 

da zona a 

posibilidade de poder 

aumentar a irrigación 

dos campos. 

Sinala e explica 

algunhas das 

consecuencias que 

tivo para a poboación 

da zona a 

posibilidade de poder 

aumentar a irrigación 

dos campos. 

Sinala e explica 

todas as 

consecuencias que 

tivo para a poboación 

da zona a 

posibilidade de poder 

aumentar a irrigación 

dos campos. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.38 Descobre e 

explica que medidas 

se poderían tomar 

para evitar o proceso 

de desertización en 

Asia Central. 

Ten dificultades para 

descubrir algunha 

medida que se 

podería tomar para 

evitar o proceso de 

desertización en Asia 

Central. 

Descobre algunha 

medida que se 

podería tomar para 

evitar o proceso de 

desertización en Asia 

Central. 

Descobre e explica 

algunha medida que 

se podería tomar para 

evitar o proceso de 

desertización en Asia 

Central. 

Descobre e explica 

distintas medidas que 

se poderían tomar 

para evitar o proceso 

de desertización en 

Asia Central. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.39 Busca en 

distintos medios 

información sobre os 

problemas 

medioambientais do 

Parque Nacional das 

Tablas de Daimiel 

para realizar un 

cómic en liña. 

Presenta dificultades 

para buscar en 

distintos medios 

información sobre os 

problemas 

medioambientais do 

Parque Nacional das 

Tablas de Daimiel. 

Busca en distintos 

medios información 

parcial sobre os 

problemas 

medioambientais do 

Parque Nacional das 

Tablas de Daimiel e 

realiza, con 

dificultade, un cómic 

en liña. 

Busca en distintos 

medios información 

sobre os problemas 

medioambientais do 

Parque Nacional das 

Tablas de Daimiel e 

realiza un cómic en 

liña. 

Busca en distintos 

medios mucha 

información sobre os 

problemas 

medioambientais do 

Parque Nacional das 

Tablas de Daimiel, 

selecciónaa 

perfectamente e 

realiza un cómic en 

liña. 

T. 06 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.40 Indica o 

impacto das 

actividades humanas 

na paisaxe da 

montaña e ofrece a 

súa opinión. 

Amosa dificultades 

para indicar o 

impacto ambiental 

das actividades 

humanas na paisaxe 

da montaña e ofrecer 

a súa opinión. 

Indica algún dos 

impactos das 

actividades humanas 

na paisaxe da 

montaña pero non 

ofrece a súa opinión 

ao respecto. 

Indica algúns dos 

impactos das 

actividades humanas 

na paisaxe da 

montaña e ofrece a 

súa opinión persoal 

sen respectar a dos 

seus compañeiros. 

Indica os impactos 

das actividades 

humanas na paisaxe 

da montaña e ofrece 

a súa opinión persoal 

respectando a dos 

seus compañeiros. 

T. 07 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.41 Explica 

razoadamente por 

que no 2041 os 

medios de 

comunicación 

hipoteticamente 

centran a súa 

atención na 

Antártida. 

Presenta dificultades 

para entender que 

pode pasar nun 

futuro na Antártida. 

Entende que pode 

pasar nun futuro na 

Antártida pero non o 

relaciona coa 

atención que 

amosarían os medios 

de comunicación 

cara a este 

continente. 

Entende que pode 

pasar nun futuro na 

Antártida, relaciónao 

coa atención que 

amosarían os medios 

de comunicación 

cara a este continente 

pero sen razoalo 

adecuadamente. 

Explica 

razoadamente por 

que no 2041 os 

medios de 

comunicación 

hipoteticamente 

centran a súa 

atención na 

Antártida. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.42 Escolle 

unha das causas da 

deforestación e busca 

unha imaxe para 

ilustrala. 

Amosa dificultades 

para recoñecer 

algunha das causas 

da deforestación e 

buscar unha imaxe 

que a ilustre. 

Recoñece algunha 

das causas da 

deforestación pero 

non busca ningunha 

imaxe que a ilustre. 

Recoñece algunha 

das causas da 

deforestación pero 

encontra unha imaxe 

que non a ilustra 

correctamente. 

Escolle unha das 

causas da 

deforestación e busca 

unha imaxe para 

ilustrala. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.43 Pensa e 

explica dúas medidas 

que se poidan levar a 

cabo no propio centro 

escolar para evitar a 

deforestación. 

Ten dificultades para 

propor as dúas 

posibles medidas 

para evitar a 

deforestación. 

Propón dúas posibles 

medidas pouco 

realistas para evitar a 

deforestación, pero 

que non se poden 

levar a cabo no 

propio centro. 

Propón dúas posibles 

medidas realistas 

para evitar a 

deforestación, que se 

poden levar a cabo 

no propio centro. 

Propón dúas posibles 

medidas orixinais e 

imaxinativas para 

evitar a 

deforestación, que se 

poden levar a cabo 

no propio centro. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.44 Busca 

información sobre un 

documental e 

relaciónao coa 

protección dos 

bosques. 

Ten dificultades para 

buscar información 

sobre un documental 

e relacionalo coa 

protección dos 

bosques. 

Busca información 

sobre un documental 

pero non o relaciona 

coa protección dos 

bosques. 

Busca información 

sobre un documental 

e relaciónao 

vagamente coa 

protección dos 

bosques. 

Busca información 

sobre un documental 

e relaciónao 

perfectamente coa 

protección dos 

bosques. 

T. 07 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.45 Explica as 

consecuencias que 

tería un ecosistema 

mariño se 

desaparecesen as 

anchoas. 

Presenta dificultades 

para recoñecer como 

un problema 

medioambiental a 

desaparición das 

anchoas nun 

ecosistema mariño. 

Recoñece como un 

problema 

medioambiental a 

desaparición das 

anchoas nun 

ecosistema mariño 

pero non sabe 

detallar ningunha 

consecuencia. 

Explica algunha das 

consecuencias que 

tería un ecosistema 

mariño se 

desaparecesen as 

anchoas de forma 

simple e curta. 

Explica as 

consecuencias que 

tería un ecosistema 

mariño se 

desaparecesen as 

anchoas de forma 

extensa e completa. 

T. 08 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.46 Explica de 

que forma pode 

alterar o ser humano 

un ecosistema e 

acompáñao dalgún 

exemplo. 

Ten dificultades para 

recoñecer algunha 

forma na que o ser 

humano pode alterar 

un ecosistema. 

Identifica algunha 

forma na que o ser 

humano pode alterar 

un ecosistema pero 

non o acompaña de 

exemplos. 

Explica de que forma 

pode alterar o ser 

humano un 

ecosistema pero non 

o acompaña de 

exemplos. 

Explica de que forma 

pode alterar o ser 

humano un 

ecosistema e 

acompáñao dalgún 

exemplo. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.47 Redacta un 

texto advertindo dos 

perigos da 

sobrepesca e 

propondo algunhas 

solucións. 

Ten dificultades para 

redactar o texto 

seguindo as pautas 

formuladas. 

Redacta un texto 

advertindo dos 

perigos da 

sobrepesca, pero non 

propón ningunha 

solución ao respecto, 

e presenta erros no 

formulación e 

problemas de 

inconcreción.  

Redacta un texto 

correctamente 

advertindo dos 

perigos da 

sobrepesca, e propón 

algunhas solucións 

ao respecto. 

Redacta un texto 

advertindo dos 

perigos da 

sobrepesca, e propón 

distintas solucións 

imaxinativas e 

creativas ao respecto.  

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.48 Identifica 

as catástrofes 

tecnolóxicas que 

tiveron lugar en 

Bhopal e Fukushima. 

Amosa dificultades 

para identificar as 

catástrofes 

tecnolóxicas que 

tiveron lugar en 

Bhopal e Fukushima. 

Identifica algunha 

das catástrofes 

tecnolóxicas que 

tiveron lugar en 

Bhopal e Fukushima. 

Identifica as as 

catástrofes 

tecnolóxicas que 

tiveron lugar en 

Bhopal e Fukushima 

pero confúndeas. 

Identifica 

correctamente as 

catástrofes 

tecnolóxicas que 

tiveron lugar en 

Bhopal e Fukushima. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.49 Indica se se 

poden previr as 

catástrofes 

tecnolóxicas e 

explica como. 

Presenta dificultades 

para recoñecer que 

son as catástrofes 

tecnolóxicas e 

decidir se se poden 

previr ou non. 

Recoñece que son as 

catástrofes 

tecnolóxicas pero 

non indica se se 

poden previr. 

Recoñece que son as 

catástrofes 

tecnolóxicas, indica 

se se poden previr 

pero non explica 

como. 

Recoñece que son as 

catástrofes 

tecnolóxicas, indica 

se se poden previr e  

explica 

perfectamente como. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.50 Define e 

explica o significado 

da frase A tecnoloxía 

benefícianos e á vez 

pode ser perigosa e 

achega conclusións 

propias ao respecto. 

Ten dificultades para 

comprender e 

explicar o significado 

da frase formulada. 

Comprende o 

significado da frase 

formulada, e 

explícao con 

dificultades, sen 

achegar conclusións 

ao respecto. 

Explica 

correctamente o 

significado da frase 

formulada, e achega 

algunha conclusión 

propia ao respecto. 

Explica 

correctamente o 

significado da frase 

formulada, e achega 

distintas conclusións 

propias ao respecto. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.51 Determina 

se no seu municipio 

hai contaminación 

lumínica e explica o 

por que. 

Ten dificultades para 

saber como 

determinar se no seu 

municipio hai ou non 

contaminación 

lumínica. 

Sabe como 

determinar se no seu 

municipio hai ou non 

contaminación 

lumínica pero non se 

amosa confiado en 

emitir un veredicto. 

Determina se no seu 

municipio hai 

contaminación 

lumínica pero non 

explica o por que. 

Determina se no seu 

municipio hai 

contaminación 

lumínica e explica o 

por que. 

T. 08 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.52 Explica que 

se entende cando se 

fala de clima urbano, 

por que se produce a 

polución nas cidades 

e cales son as súas 

consecuencias. 

Ten dificultades para 

resolver as distintas 

cuestións 

formuladas. 

Explica brevemente 

que se entende cando 

se fala de clima 

urbano, pero ten 

dificultades para 

resolver por que se 

produce a polución 

nas cidades e cales 

son as súas 

consecuencias. 

Explica 

correctamente que se 

entende cando se fala 

de clima urbano, 

indica por que se 

produce a polución 

nas cidades, pero ten 

problemas para 

resolver cales son as 

súas consecuencias 

principais. 

Explica 

correctamente que se 

entende cando se fala 

de clima urbano, 

indica por que se 

produce a polución 

nas cidades, e resolve 

cales son as súas 

consecuencias 

principais. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.53 Elabora un 

relato breve no que 

fai constar os 

problemas que 

aparecen nunha 

cidade que quedou 

illada do exterior. 

Amosa dificultades 

para elaborar un 

relato breve no que 

ten que facer constar 

os problemas que 

aparecen nunha 

cidade que quedou 

illada do exterior. 

Elabora un relato 

breve no que non fai 

constar os problemas 

que aparecen nunha 

cidade que quedou 

illada do exterior. 

Elabora un relato 

breve no que fai 

constar algún dos 

problemas que 

aparecen nunha 

cidade que quedou 

illada do exterior. 

Elabora un relato 

breve no que fai 

constar os problemas 

que aparecen nunha 

cidade que quedou 

illada do exterior e 

propondo posibles 

formas de 

solucionalos. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.54 Define o 

concepto de marea 

negra, explica cando 

se produce, e cales 

son as súas 

consecuencias. 

Ten dificultades para 

definir que é unha 

forma negra, e 

explicar cando se 

produce e as súas 

consecuencias. 

Explica brevemente 

que é unha marea 

negra, pero presenta 

dificultades para 

explicar cando se 

produce e as súas 

consecuencias máis 

importantes. 

Explica 

correctamente que é 

unha marea negra e 

cando se produce, 

pero presenta 

dificultades para 

explicar as súas 

consecuencias máis 

importantes. 

Explica 

correctamente que é 

unha marea negra e 

cando se produce, e 

describe 

detalladamente as 

súas consecuencias 

máis importantes. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.55 Busca 

cinco imaxes dos 

efectos que producen 

as mareas negras e 

escribe un pé de 

imaxe para cada unha 

delas. 

Presenta dificultades 

para buscar algunha 

imaxe dos efectos 

que producen as 

mareas negras e 

escribir un pé de 

imaxe. 

Busca algunha imaxe 

dos efectos que 

producen as mareas 

negras e escribe un 

pé de imaxe. 

Busca algunhas 

imaxes dos efectos 

que producen as 

mareas negras e 

escribe un pé de 

imaxe para cada 

unha delas. 

Busca cinco imaxes 

dos efectos que 

producen as mareas 

negras e escribe un 

pé de imaxe para 

cada unha delas. 

T. 08 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.56 Explica e 

argumenta por que a 

capacidade 

tecnolóxica está moi 

relacionada coas 

desigualdades 

económicas. 

Ten dificultades para 

comprender e 

explicar por que a 

capacidade 

tecnolóxica está moi 

relacionada coas 

desigualdades 

económicas. 

Explica por que a 

capacidade 

tecnolóxica está moi 

relacionada coas 

desigualdades 

económicas, pero 

comete erros 

importantes na 

formulación, e 

presenta unha 

explicación 

inconcreta. 

Explica 

correctamente por 

que a capacidade 

tecnolóxica está moi 

relacionada coas 

desigualdades 

económicas. 

Explica 

correctamente por 

que a capacidade 

tecnolóxica está moi 

relacionada coas 

desigualdades 

económicas, e 

achega conclusións 

propias ao respecto. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.57 Comenta 

un texto sobre os 

impactos do cambio 

climático. 

Presenta dificultades 

para ler e entender un 

texto sobre os 

impactos do cambio 

climático. 

Le e entende un texto 

sobre os impactos do 

cambio climático 

pero non o analiza 

nin o comenta. 

Le, entende, analiza 

e comenta un texto 

sobre os impactos do 

cambio climático 

pero non extrae 

conclusións 

razoables. 

Le, entende, analiza 

e comenta un texto 

sobre os impactos do 

cambio climático e 

extrae conclusións 

propias razoadas. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.58 Elabora un 

pequeno informe 

sobre as políticas 

medioambientais que 

se levan a cabo no 

propio Concello. 

Ten dificultades para 

descubrir cales son 

as políticas 

medioambientais do 

propio municipio de 

residencia. 

Descobre as políticas 

medioambientais do 

propio municipio de 

residencia aínda que 

elabora un pequeno 

informe con 

dificultade. 

Descobre as políticas 

medioambientais do 

propio municipio de 

residencia e elabora 

un pequeno informe 

enumerándoas. 

Descobre as políticas 

medioambientais do 

propio municipio de 

residencia e elabora 

un pequeno informe 

enumerándoas, 

explicándoas e 

expresando a súa 

opinión crítica acerca 

do tema. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.59 Elabora en 

grupo un proxecto de 

mellora ambiental do 

seu centro educativo. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e elaborar un 

proxecto de mellora 

ambiental do seu 

centro educativo. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e elaborar 

un proxecto de 

mellora ambiental do 

seu centro educativo. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

elaborar un proxecto 

de mellora ambiental 

do seu centro 

educativo. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizadora e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

elaborar un proxecto 

de mellora ambiental 

do seu centro 

educativo. 

T. 08 
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Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.60 Constrúe a 

propia definición de 

“desenvolvemento 

sostible” a partir de 

distintas fontes da 

Internet. 

Amosa dificultades 

para buscar na 

Internet o concepto 

de “desenvolvemento 

sostible” e construír 

a súa propia 

definición. 

Busca na Internet o 

concepto de 

“desenvolvemento 

sostible” pero amosa 

certas dificultades 

para construír a súa 

propia definición. 

Busca na Internet o 

concepto de 

“desenvolvemento 

sostible”, constrúe a 

súa propia definición 

pero non a ilustra 

cunha imaxe. 

Busca na Internet o 

concepto de 

“desenvolvemento 

sostible”, constrúe a 

súa propia definición 

e ilústraa cunha 

imaxe. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.61 Realiza un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos urbanos 

formulando 

correctamente a 

actividade. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e realizar un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Amosa 

dificultades para 

propor a actividade. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e realizar 

un proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Propón 

algunha pregunta 

para realizar o 

traballo. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Propón algunhas 

preguntas para 

realizar o traballo. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Propón 

correctamente as 

preguntas perfectas 

para realizar o 

traballo. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.62 Realiza un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos urbanos 

buscando 

correctamente a 

información. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e realizar un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Amosa 

dificultades para 

buscar información 

na Internet. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e realizar 

un proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Busca 

información en 

poucos sitios da 

Internet. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Busca información 

en varios sitios da 

Internet pero non a 

selecciona 

correctamente. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Busca e selecciona 

correctamente a 

información. 

T. 08 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

64 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.63 Realiza un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos urbanos 

deseñando 

adecuadamente a 

presentación. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e realizar un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Amosa 

dificultades para 

deseñar a 

presentación de 

diapositivas. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e realizar 

un proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Non ten en 

conta algunhas das 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Ten en conta a 

maioría das 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Ten en conta todas as 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.64 Realiza un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos urbanos 

deseñando 

adecuadamente a 

presentación. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e realizar un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Amosa 

dificultades para 

deseñar a 

presentación de 

diapositivas. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e realizar 

un proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Non ten en 

conta algunhas das 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Ten en conta a 

maioría das 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Ten en conta todas as 

indicacións para 

realizar o deseño da 

presentación. 

T. 08 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.11. Coñecer, describir e valorar a acción 

do ser humano sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 

Est. Apr. XHB1.11.1. Realiza buscas en medios impresos e 

dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e localiza 

páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. 

1.11.1.65 Realiza un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos urbanos 

expoñendo 

correctamente a 

presentación. 

Amosa dificultades 

para traballar en 

grupo e realizar un 

proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Amosa 

dificultades para 

expor con coherencia 

e claridade o 

proxecto. 

Amosa unha actitude 

pasiva para traballar 

en grupo e realizar 

un proxecto en grupo 

sobre a xestión dos 

residuos. Expón o 

proxecto sen ter en 

conta o contido da 

presentación e o 

tempo establecido. 

Amosa unha actitude 

activa e aberta para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Expón o proxecto 

con corrección pero 

lendo as diapositivas 

da presentación. 

Amosa unha actitude 

activa, aberta, 

organizativa e 

mediadora para 

traballar en grupo e 

realizar un proxecto 

en grupo sobre a 

xestión dos residuos. 

Expón o proxecto 

con corrección 

seguindo a 

presentación pero sen 

necesidade de ler as 

diapositivas. 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado”, senón que determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

3.1.1.1 Escribe un 

texto no que debe 

propor que pode 

facer para non 

agravar o problema 

da explotación do 

coltán. 

Amosa dificultades 

para recoñecer os 

problemas que 

produce a 

explotación do 

coltán. 

Elabora un texto con 

dificultade no que 

propón algunha 

solución para non 

agravar o problema 

da explotación do 

coltán. 

Elabora un texto 

determinando as 

repercusións da 

explotación do coltán 

e formulando 

algunhas solucións 

para non agravar este 

problema. 

Elabora un texto 

determinando as 

repercusións da 

explotación do coltán 

e explicando que 

pode facer el para 

non agravar este 

problema. 

T. 08 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado”, senón que determina o presente e os posibles 

futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou 

ideolóxicos que son herdanza do pasado. 

3.1.1.2 Explica o 

significado da 

palabra petróglifo e 

describe a súa 

relación coa arte 

rupestre galega. 

Ten dificultades para 

explicar o significado 

da palabra petróglifo 

e para identificar a 

súa relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

Comprende e 

explica, con algún 

erro de formulación 

o significado da 

palabra petróglifo e 

explica de forma 

pouco clara ou 

imprecisa a relación 

dos petróglifos coa 

arte rupestre galega. 

Comprende e 

explica, 

correctamente o 

significado da 

palabra petróglifo e 

establece de forma 

clara a importanica 

dos petróglifos 

dentro da arte 

rupestre galega. 

Comprende e 

explica, 

correctamente, o 

significado da 

palabra petróglifo e 

describe con 

claridade e certo grao 

de detalle a 

importancia dos 

petróglifos dentro da 

arte rupestre galega. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 

históricas. 

3.2.1.1 Comprende a 

importancia da 

arqueoloxía e dos 

vestixios materiais 

para coñecer e 

comprender a 

Prehistoria.  

Entende de forma 

imprecisa ou vaga a 

importancia da 

arqueoloxía e os 

vestixios materiais 

sinalando de forma 

pouco razoada algún 

motivo da relevancia 

de ambos os dous 

para coñecer a 

Prehistoria. 

Entende de forma 

adecuada a 

importancia da 

arqueoloxía e os 

vestixios materiais 

explicando con 

brevidade e 

corrección algúns 

dos motivos da 

relevancia de ambos 

os dous para coñecer 

a Prehistoria. 

Entende de forma 

adecuada a 

importancia da 

arqueoloxía e os 

vestixios materiais 

explicando con certo 

grao de detalle e con 

corrección os 

principais motivos da 

relevancia de ambos 

os dous para coñecer 

a Prehistoria. 

Comprende e asume 

a importancia da 

arqueoloxía e os 

vestixios materiais 

explicando con 

detalle e con 

corrección os 

motivos da 

relevancia de ambos 

os dous e 

empregando para isto 

argumentos e 

exemplos. 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 

históricas. 

3.2.1.2 Identifica e 

localiza os principais 

xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica a 

partir da 

interpretación dun 

mapa. 

Interpreta o mapa de 

forma imprecisa e 

sen chegar a 

comprender a 

distribución dos 

xacementos 

prehistóricos na 

Península. 

Interpreta o mapa 

adecuadamente e 

obtén unha idea de 

conxunto sobre os 

lugares da Península 

na que se concentran 

os xacementos 

prehistóricos. 

Interpreta o mapa 

correctamente e 

obtén unha idea de 

conxunto sobre os 

lugares da Península 

na que se concentran 

os xacementos 

neolíticos e as 

principais mostras de 

arte rupestre. 

Interpreta o mapa 

con precisión e obtén 

un coñecemento 

detallado sobre os 

lugares da Península 

nos que se 

concentran os 

xacementos 

neolíticos e as 

principais mostras de 

arte rupestre 

sinalando os 

principais 

xacementos de cada 

tipo. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 

históricas. 

3.2.1.3 Localiza e 

analiza a partir dun 

cuestionario un 

megalito próximo ao 

seu lugar de 

residencia. 

Segue pautas do 

docente de forma 

mecánica para 

identificar ou 

localizar un megalito 

próximo á súa 

localidade sen chegar 

a describir ou sinalar 

as súas 

características  

Localiza un megalito 

próximo á súa 

localidade e sinala 

algún trazo seu ou 

algunha 

característica súa de 

forma inconexa ou 

pouco elaborada. 

Localiza un megalito 

próximo á súa 

localidade e elabora 

explicacións breves e 

adecuadas sobre 

algunhas 

características 

relevantes súas. 

Localiza un megalito 

próximo á súa 

localidade e explica 

con corrección e 

certo grao de detalle 

as súas 

características máis 

relevantes. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 

históricas. 

3.2.1.4 Comprende a 

importancia dos 

restos arqueolóxicos 

e as lendas para 

coñecer a historia das 

orixes de Roma e 

explica brevemente 

este período da 

civilización romana.  

Entende de forma 

imprecisa ou vaga a 

importancia dos 

restos arqueolóxicos 

e as lendas para 

coñecer a historia das 

orixes de Roma 

sinalando de forma 

illada algún trazo ou 

suceso relativo aos 

inicios desta 

civilización. 

Entende de forma 

adecuada a 

importancia dos 

restos arqueolóxicos 

e as lendas para 

coñecer a historia das 

orixes de Roma 

explicando con 

brevidade e 

corrección as orixes 

esta civilización a 

partir da súa 

interpretación. 

Entende de forma 

adecuada a 

importancia dos 

restos arqueolóxicos 

e as lendas para 

coñecer a historia das 

orixes de Roma 

explicando con certo 

grao de detalle e con 

corrección as orixes 

esta civilización a 

partir da súa 

interpretación. 

Comprende e asume 

a importancia dos 

restos arqueolóxicos 

e as lendas para 

coñecer a historia das 

orixes de Roma 

explicando con moito 

detalle e con 

corrección as orixes 

desta civilización a 

partir da súa 

interpretación. 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.1 Explica a 

achega histórica das 

fontes secundarias, a 

partir da análise dun 

texto sobre pinturas 

rupestres femininas. 

Ten dificultades para 

comprender a 

transcendencia das 

fontes secundarias, e 

para responder as 

distintas preguntas 

formuladas acerca do 

texto. 

Comprende a 

importancia das 

fontes secundarias, 

pero presenta 

algunha dificultade 

para responder as 

distintas preguntas 

formuladas acerca do 

texto. 

Comprende a 

importancia das 

fontes secundarias e 

responde 

correctamente a 

maioría das 

preguntas formuladas 

acerca do texto. 

Comprende a 

importancia das 

fontes secundarias e 

responde 

correctamente todas 

as preguntas 

formuladas acerca do 

texto. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.2 Analiza o 

valor das fontes 

materiais a partir do 

estudo de enxovais 

funerarios da Idade 

dos Metais. 

Ten dificultades para 

analizar o valor das 

fontes materiais, e 

para realizar 

correctamente as 

actividades 

formuladas, a partir 

do estudo de 

enxovais funerarios 

da Idade dos Metais. 

Analiza con algunha 

dificultade o valor 

das fontes materiais, 

e realiza as 

actividades 

formuladas a partir 

do estudo de 

enxovais funerarios 

da Idade dos Metais, 

cometendo erros 

importantes. 

Analiza 

correctamente o 

valor das fontes 

materiais, e realiza as 

actividades 

formuladas a partir 

do estudo de 

enxovais funerarios 

da Idade dos Metais, 

cometendo algún 

erro pouco 

significativo. 

Analiza 

correctamente o 

valor das fontes 

materiais, e realiza as 

actividades 

formuladas a partir 

do estudo de 

enxovais funerarios 

da Idade dos Metais, 

sen cometer ningún 

tipo de erro. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.3 Axúdase dun 

texto histórico de 

Marco Xuniano 

como fonte de 

coñecemento 

histórico para detallar 

a emigración dos 

gregos na 

Antigüidade. 

Identifica un texto 

como histórico e 

recoñece vagamente 

o seu tema sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico. 

Identifica un texto 

como histórico, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

contido e relaciónao 

de forma imprecisa 

con algún 

coñecemento 

traballado no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor 

e relaciona o tema de 

fragmento con algúns 

contidos ou 

coñecementos 

previos desenvoltos 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor, 

relaciona o tema de 

fragmento cos 

contidos previos 

desenvoltos no tema 

e amplía 

coñecementos a 

partir da súa lectura. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.4 Interpreta 

textos que recrean 

intervencións nunha 

asemblea ateniense 

para detallar o 

funcionamento da 

democracia 

ateniense. 

Identifica o tema dos 

textos e relaciónaos 

coa democracia 

ateniense sen chegar 

a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido. 

Identifica o tema dos 

textos, relaciónaos 

coa democracia 

ateniense e comenta 

brevemente o seu 

contido. 

Identifica o tema dos 

textos, relaciónaos 

coa democracia 

ateniense e analiza o 

seu contido 

describindo 

correctamente o 

contido do texto e 

esbozando algunhas 

opinións sobre 

diferentes cuestións 

relativas aos textos. 

Identifica o tema dos 

textos, relaciónaos 

coa democracia 

ateniense e analiza o 

seu contido 

describindo con 

detalle o contido do 

texto e argumentando 

opinións de forma 

razoada sobre 

diferentes cuestións 

relativas aos textos. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.5 Emprega un 

texto histórico de 

Estrabón como fonte 

de coñecemento 

histórico para detallar 

a actividade 

económica dos pobos 

iberos. 

Identifica un texto 

como histórico e 

recoñece vagamente 

o seu tema sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico. 

Identifica un texto 

como histórico, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

contido e relaciónao 

de forma imprecisa 

con algún 

coñecemento 

traballado no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor 

e relaciona o tema de 

fragmento con algúns 

contidos ou 

coñecementos 

previos desenvoltos 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor, 

relaciona o tema de 

fragmento cos 

contidos previos 

desenvoltos no tema 

e amplía 

coñecementos a 

partir da súa lectura. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.6 Comprende o 

valor o valor artístico 

e histórico de tres 

manifestacións da 

arte ibérica e 

descríbeas con 

detalle. 

Comprende de forma 

imprecisa o valor 

artístico e histórico 

de tres 

manifestacións da 

arte ibérica e 

enumera de forma 

inconexa e pouco 

adecuada algunha 

das súas 

características 

Comprende de forma 

aproximada o valor 

artístico e histórico 

de tres 

manifestacións da 

arte ibérica e  realiza 

explicacións breves e 

incompletas sobre as 

súas principais 

características. 

Coñece o valor 

artístico e histórico 

de tres 

manifestacións da 

arte ibérica e  realiza 

explicacións 

completas, breves e 

pouco detalladas 

sobre as súas 

principais 

características. 

Coñece e aprecia o 

valor artístico e 

histórico de tres 

manifestacións da 

arte ibérica e  realiza 

explicacións 

completas, breves e 

detalladas sobre as 

súas principais 

características. 

T. 12 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.7 Caracteriza a 

Cabeza de Granito a 

partir da resposta a 

un cuestionario sobre 

as súas características 

e contexto histórico. 

Identifica a obra de 

arte proposta e sinala 

de forma inconexa 

algunha 

característica da súa 

composición ou dos 

xestos do personaxe 

representado. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe brevemente 

a súa composición e 

os xestos do 

personaxe 

representado, 

establece a cultura á 

que corresponde e 

sinala algunha 

relación co período 

ou sociedade na que 

foi elaborada. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe a súa 

composición e os 

xestos do personaxe 

representado, 

establece a cultura á 

que corresponde e 

explica brevemente 

algunha relación co 

período ou sociedade 

na que foi elaborada. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe con detalle a 

súa composición e os 

xestos do personaxe 

representado, 

establece a cultura á 

que corresponde e 

explica a relación co 

período ou sociedade 

na que foi elaborada. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.8 Elabora un 

tríptico sobre un 

xacemento 

arqueológico 

describíndoo 

correctamente nun 

documento 

correctamente 

estruturado. 

Elabora un tríptico 

sobre un xacemento 

con erros de 

cronoloxía ou de 

periodización do 

xacemento nun 

documento 

incorrectamente 

estruturado e 

presentado. 

Elabora un tríptico 

sobre un xacemento 

expoñendo de forma 

moi breve e 

incompleta o seu 

información máis 

básica nun 

documento con erros 

de presentación ou 

de estrutura. 

Elabora un tríptico 

sobre un xacemento 

expoñendo de forma 

adecuada as súas 

principais 

características nun 

documento 

correctamente 

estruturado e 

presentado. 

Elabora un tríptico 

sobre un xacemento 

expoñendo de forma 

detallada as súas 

principais 

características nun 

documento ben 

estruturado e 

presentado. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.9 Recoñece un 

texto de Tito Livio e 

un plano da cidade de 

Roma como fontes de 

coñecemento 

histórico e describe a 

cidade de Roma nas 

súas orixes a partir da 

análise de ambos os 

dous documentos. 

Recoñece un texto de 

Tito Livio e un plano 

da cidade de Roma 

como fontes de 

coñecemento 

histórico e ten 

dificultades para 

interpretar a 

información que 

transmiten ambas as 

dúas fontes. 

Recoñece un texto de 

Tito Livio e un plano 

da cidade de Roma 

como fontes de 

coñecemento 

histórico sinala de 

forma imprecisa 

algún trazo sobre a 

situación e as 

características da 

cidade de Roma nas 

súas orixes. 

Recoñece un texto de 

Tito Livio e un plano 

da cidade de Roma 

como fontes de 

coñecemento 

histórico e explica 

brevemente algúns 

aspectos da situación 

e as características da 

cidade de Roma nas 

súas orixes. 

Recoñece un texto de 

Tito Livio e un plano 

da cidade de Roma 

como fontes de 

coñecemento 

histórico e explica 

con precisión e 

detalle os principais 

aspectos da situación 

e as características da 

cidade de Roma nas 

súas orixes. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.10 Interpreta un 

texto literario sobre o 

asasinato de Xulio 

César e interpreta 

correctamente a 

información histórica 

que transmite. 

Identifica o tema do 

texto e ten 

dificultades para 

relacionalo co suceso 

histórico que 

describe amosando 

falta de 

coñecementos do 

período no que se 

contextualiza o texto. 

Identifica o tema do 

texto e relaciónao co 

suceso histórico que 

describe sen chegar a 

profundar nas 

actitudes e xeitos de 

pensar dos 

personaxes históricos 

implicados. 

Identifica o tema do 

texto, relaciónao co 

suceso histórico que 

describe e comenta 

brevemente as 

condutas e xeitos de 

pensar dos 

personaxes históricos 

implicados. 

Identifica o tema dos 

textos, relaciónaos 

coa democracia 

ateniense e analiza o 

seu contido 

describindo con 

detalle o contido do 

texto e argumentando 

opinións de forma 

razoada sobre 

diferentes cuestións 

relativas aos textos. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.11 Interpreta un 

texto de Xuvenal 

sobre a cidade e os 

problemas sociais da 

cidade de Roma e 

emprégao como fonte 

de coñecemento 

histórico. 

Identifica un texto 

como histórico e 

recoñece vagamente 

o seu tema sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico. 

Identifica un texto 

como histórico, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

contido e relaciónao 

de forma imprecisa 

cos coñecementos 

sobre a sociedade 

romana traballados 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor 

e relaciona o tema de 

fragmento con algúns 

contidos ou 

coñecementos 

previos desenvoltos 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor, 

relaciona o tema de 

fragmento cos 

contidos previos 

desenvoltos no tema 

e amplía 

coñecementos a 

partir da súa lectura. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.14 Interpreta e 

compara textos 

históricos de diversos 

autores como fonte 

de coñecemento 

histórico para 

analizar e reflexionar 

sobre a escravitude 

na civilización 

romana. 

Identifica os textos 

como históricos e 

recoñece que tratan 

da escravitude sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico 

nin a reflexionar 

sobre a cuestión da 

escravitude. 

Identifica os textos 

como históricos e 

comprende de forma 

aproximada as 

diferentes visións 

que ofrecen os textos 

sobre a cuestión da 

escravitude en época 

romana. 

Identifica os textos 

como históricos, 

comprende as 

diferentes visións 

que ofrecen os textos 

sobre a cuestión da 

escravitude en época 

romana e reflexiona 

brevemente sobre 

esta cuestión a partir 

dos textos. 

Identifica os textos 

como históricos, 

comprende as 

diferentes visións 

que ofrecen os textos 

sobre a cuestión da 

escravitude en época 

romana e reflexiona 

detidamente 

expresando opinións 

persoais 

argumentadas sobre 

esta cuestión a partir 

dos textos. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.15 Interpreta un 

texto dun autor latino 

sobre un suceso 

histórico relacionado 

cos presaxios en 

época romana e 

emprégao como fonte 

de coñecemento 

histórico. 

Identifica un texto 

como histórico e 

recoñece vagamente 

o seu tema sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico. 

Identifica un texto 

como histórico, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

contido e relaciónao 

de forma imprecisa 

con algún 

coñecemento 

traballado no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor 

e relaciona o tema do 

fragmento con algúns 

contidos ou 

coñecementos 

previos desenvoltos 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor, 

relaciona o tema de 

fragmento cos 

contidos previos 

desenvoltos no tema 

e amplía 

coñecementos a 

partir da súa lectura. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.1 Interpreta un 

texto de Estrabón 

sobre os turdetanos e 

emprégao como fonte 

de coñecemento 

histórico. 

Identifica un texto 

como histórico e 

recoñece vagamente 

o seu tema sen 

chegar a acadar unha 

comprensión clara do 

seu contido nin do 

seu valor histórico. 

Identifica un texto 

como histórico, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

contido e relaciónao 

de forma imprecisa 

con algún 

coñecemento 

traballado no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor 

e relaciona o tema do 

fragmento con algúns 

contidos ou 

coñecementos 

previos desenvoltos 

no tema. 

Le un texto histórico 

de forma 

comprensiva, 

identifica o seu autor, 

relaciona o tema de 

fragmento cos 

contidos previos 

desenvoltos no tema 

e amplía 

coñecementos a 

partir da súa lectura. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan restos materiais ou textuais. 

3.2.2.18 Valora a 

conservación de 

restos de 

construcións para 

coñecer o pasado e 

argumenta a súa 

importancia. 

Non valora a 

conservación de 

restos de 

construcións para 

coñecer o pasado. 

Valora vagamente a 

conservación de 

restos de 

construcións para 

coñecer o pasado 

pero non argumenta 

a súa importancia. 

Valora bastante a 

conservación de 

restos de 

construcións para 

coñecer o pasado 

aínda que argumenta 

limitadamente a súa 

importancia. 

Valora moito a 

conservación de 

restos de 

construcións para 

coñecer o pasado e 

argumenta 

coherentemente e 

con corrección a súa 

importancia. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas 

temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

3.2.3.1 Localiza 

distintos textos de 

historiadores antigos 

sobre a figura de 

Alexandre Magno, e 

valora a súa 

obxectividade e a 

visión que ofrecen do 

gobernante. 

Localiza os textos 

que propón a 

actividade e realiza 

unha lectura pouco 

comprensiva sen 

caracterizar o punto 

de vista nin a 

finalidade dos textos. 

Le os textos 

propostos, 

comprende o tema 

proposto en cada un 

deles e identifica de 

forma aproximada 

cales deles son 

obxectivos e cales 

non. 

Le e comprende 

adecuadamente os 

textos propostos 

explicando 

brevemente a 

obxectividade e 

finalidade de cada un 

dos textos propostos. 

Le e comprende 

adecuadamente os 

textos propostos 

explicando 

detalladamente a 

obxectividade e 

finalidade de cada un 

dos textos propostos 

e comparando os 

fragmentos entre si. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 

históricas e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes 

diversas. 

Est. Apr. XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas 

temporais sobre as conquistas de Alexandre. 

3.2.3.2 Busca 

información sobre as 

distintas versións 

existentes da vida e 

traxectoria de 

Alexandre Magno, 

contrástaas e propón 

unha opinión persoal 

ao respecto. 

Busca información 

sobre as distintas 

versións existentes 

da vida e traxectoria 

de Alexandre Magno 

e presenta 

dificultades á hora de 

seleccionar a máis 

relevante, así como 

para analizala, obter 

conclusións e 

comunicalas.  

Busca información 

sobre as distintas 

versións existentes 

da vida e traxectoria 

de Alexandre 

Magno, organízaa e 

selecciona a máis 

relevante, pero 

presenta dificultades 

para analizala, obter 

conclusións e 

comunicalas.  

Busca información 

sobre as distintas 

versións existentes 

da vida e traxectoria 

de Alexandre 

Magno, organízaa e 

selecciona a máis 

relevante, analízaa e 

obtén dela 

conclusións básicas, 

aínda que ten 

dificultades para 

comunicalas.  

Busca información 

sobre as distintas 

versións existentes 

da vida e traxectoria 

de Alexandre 

Magno, organízaa e 

selecciona a máis 

relevante, analízaa e 

obtén dela 

conclusións básicas e 

complexas, que 

comunica 

correctamente. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.3. Explicar as características de cada tempo 

histórico e certos acontecementos que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e interpretación. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

3.3.1.1 Elabora un 

mapa sobre o proceso 

de domesticación dos 

animais e indica en 

que etapa da 

Prehistoria se inicia 

este proceso. 

Ten dificultades para 

elaborar o mapa 

sobre o proceso de 

domesticación dos 

animais, e indicar as 

distintas etapas da 

Prehistoria nas que 

teñen lugar os 

distintos cambios.  

Elabora con erros o 

mapa sobre o 

proceso de 

domesticación dos 

animais, e indica 

algunha das etapas 

da Prehistoria nas 

que teñen lugar os 

distintos cambios 

Elabora 

correctamente o 

mapa sobre o 

proceso de 

domesticación dos 

animais, e indica 

prácticamente todas 

as etapas da 

Prehistoria nas que 

teñen lugar os 

distintos cambios 

Elabora 

perfectamente o 

mapa sobre o 

proceso de 

domesticación dos 

animais, e indica 

todas as etapas da 

Prehistoria nas que 

teñen lugar os 

distintos cambios. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

3.4.1.1 Explica en 

que zonas e en que 

época xurdiron as 

primeiras 

civilizacións urbanas. 

Ten dificultades para 

indicar en que zonas 

e en que época 

xurdiron as primeiras 

civilizacións urbanas. 

Indica en que zonas 

xurdiron as primeiras 

civilizacións urbanas, 

pero ten dificultades 

para definir en que 

época. 

Indica en que zonas e 

en que época 

xurdiron as primeiras 

civilizacións urbanas. 

Indica en que zonas e 

en que época 

xurdiron as primeiras 

civilizacións urbanas 

e extrae conclusións 

propias ao respecto. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

3.4.1.2 Identifica os 

pobos indoeuropeos 

que chegaron á 

Península Ibérica e 

sitúaos cronolóxica e 

xeograficamente. 

Coñece vagamente a 

existencia de pobos 

indoeuropeos na 

Península antes da 

chegada dos romanos 

sen chegar a situalos 

xeográfica nin 

cronoloxicamente. 

Identifica quen son 

os pobos 

indoeuropeos e 

sitúaos 

xeograficamente 

dunha forma 

aproximada. 

Identifica quen son 

os pobos 

indoeuropeos, sitúaos 

xeograficamente de 

forma adecuada e ten 

unha noción 

imprecisa da súa 

cronoloxía. 

Identifica quen son 

os pobos 

indoeuropeos, sitúaos 

xeograficamente con 

exactitude e 

establece con 

claridade a súa 

cronoloxía. 

T. 12 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

73 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

3.4.1.3 Identifica os 

pobos prerromanos e 

sitúaos cronolóxica e 

xeograficamente. 

Coñece vagamente a 

existencia de pobos 

indíxenas na 

Península antes da 

chegada dos romanos 

sen chegar a situalos 

xeográfica nin 

cronoloxicamente. 

Identifica quen son 

os pobos 

prerromanos e 

sitúaos 

xeograficamente 

dunha forma 

aproximada. 

Identifica quen son 

os pobos 

prerromanos, sitúaos 

xeograficamente de 

forma adecuada e ten 

unha noción 

imprecisa da súa 

cronoloxía. 

Identifica quen son 

os pobos 

prerromanos, sitúaos 

xeograficamente con 

exactitude e 

establece con 

claridade a súa 

cronoloxía. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

3.4.1.4 Diferencia os 

pobos celtas e 

celtiberos, sitúaos 

xeograficamente e 

sinala as principais 

tribos de cada un 

deles. 

Recoñece os celtas e 

celtiberos como 

pobos prerromanos 

sen chegar a 

diferencialos nin a 

situalos 

xeograficamente de 

forma adecuada. 

Identifica e 

diferencia os celtas e 

celtiberos como 

pobos prerromanos e 

diferencia a súa 

localización 

xeográfica da dos 

iberos. 

Identifica e diferenza 

os celtas e celtiberos 

como pobos 

prerromanos e sitúa 

cada un deles na súa 

correspondente área 

xeográfica e coñece 

o nome dalgunha 

tribo celta ou 

celtibera. 

Identifica e diferenza 

os celtas e celtiberos 

como pobos 

prerromanos, sitúa 

cada un deles na súa 

correspondente área 

xeográfica e coñece e 

localiza as principais 

tribos celtas e 

celtiberas. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.4. Entender que os acontecementos e 

procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

Est. Apr. XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 

en diferentes enclaves xeográficos. 

3.4.1.5 Obtén unha 

visión de conxunto 

dos pobos castrexos, 

as súas características 

urbanísticas e a vida 

cotiá dos seus 

habitantes a partir da 

interpretación da 

información contida 

nunha páxina web. 

Sinala de forma 

illada algunhas 

características 

urbanísticas dos 

pobos castrexos e 

recoñece de forma 

imprecisa ou con 

erros algúns dos 

trazos principais da 

vida cotiá dos seus 

habitantes. 

Explica brevemente 

características 

urbanísticas dos 

pobos castrexos e 

recoñece 

correctamente algúns 

dos trazos principais 

da vida cotiá dos 

seus habitantes. 

Explica con certo 

grao de detalle as 

características 

urbanísticas dos 

pobos castrexos e 

describe brevemente 

os trazos principais 

da vida cotiá dos 

seus habitantes. 

Explica con detalle 

as características 

urbanísticas dos 

pobos castrexos e 

describe os trazos 

principais da vida 

cotiá dos seus 

habitantes. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, insertándoo no contexto adecuado. 

Est. Apr. XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

3.5.1.1Describe a 

domus romana 

usando un 

vocabulario histórico 

adecuado para a área 

e o artístico concreto 

do área da 

arquitectura romana. 

Non emprega o 

vocabulario 

adecuado para 

describir unha domus 

romana nin a 

arquitectura romana. 

Emprega un 

vocabulario axeitado 

para describir unha 

domus romana, pero 

non a arquitectura 

romana. 

Emprega un 

vocabulario bastante 

correcto para 

describir a domus 

romana e a 

arquitectura romana, 

pero precisa algo de 

axuda docente. 

Emprega un 

vocabulario 

adecuado para 

describir unha domus 

romana e a 

arquitectura romana 

e de forma 

autónoma. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.6. Entender o proceso de hominización. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

3.6.1.1 Explica as 

principais diferenzas 

físicas entre un gorila 

e un ser humano, os 

factores que as 

provocaron e os 

cambios culturais que 

supuxeron. 

Sinala algunha 

diferenza entre os 

seres humanos e os 

gorilas sen chegar a 

describir ditas 

diferenzas nin 

establecer os factores 

que as provocaron ou 

os cambios culturais 

que supuxeron. 

Describe brevemente 

as principais 

diferenzas entre un 

gorila e un ser 

humano, sinala algún 

dos factores que 

favoreceron ditas 

diferenzas e algún 

dos cambios culturais 

que supuxeron. 

Explica con certo 

grao de detalle as 

principais diferenzas 

entre un gorila e un 

ser humano e 

describe brevemente 

os factores que as 

provocaron e os 

cambios culturais 

que supuxeron. 

Explica con detalle 

as principais 

diferenzas entre un 

gorila e un ser 

humano e describe 

de forma extensa e 

con precisión os 

factores que as 

provocaron e os 

cambios culturais 

que supuxeron. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.6. Entender o proceso de hominización. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

3.6.1.2 Explica as 

características dúas 

diferentes tipos de 

Homo, os 

instrumentos que 

usaban, de que lugar 

eran orixinarios e a 

súa expansión.  

Explica de forma 

moi incoherente os 

tipos de Homo e os 

instrumentos que 

usaban. 

Explica de forma 

vaga os tipos de 

Homo e os 

instrumentos que 

usaban, pero non 

coñece a súa 

expansión. 

Explica de forma 

bastante correcta os 

tipos de Homo e os 

instrumentos que 

usaban, aínda que 

dubida máis na súa 

expansión. 

Explica 

correctamente os 

tipos de Homo que 

existiron, os 

instrumentos que 

usaban e a súa 

expansión. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.6. Entender o proceso de hominización. 

Est. Apr. XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á 

especie humana. 

3.6.1.3 Describe o 

proceso de 

hominización, indica 

se se trata dun 

proceso lineal e 

xustifica a resposta. 

Ten dificultades para 

comprender e 

explicar o proceso de 

hominización e 

extraer algún tipo de 

conclusión ao 

respecto. 

Explica con algún 

erro o proceso de 

hominización e 

presenta dificultades 

para explicar por que 

se trata dun proceso 

lineal. 

Describe 

correctamente o 

proceso de 

hominización e 

explica de forma 

imprecisa ou 

incompleta por que 

se trata dun proceso 

lineal. 

Explica 

correctamente o 

proceso de 

hominización e 

xustifica correcta e 

detalladamente por 

que se trata dun 

proceso lineal con 

argumentos e 

exemplos claros. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga e 

distinguir a diferente escala temporal de etapas como estas. 

Est. Apr. XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da Historia Antiga. 

3.7.1.1 Sitúa 

cronoloxicamente a 

chegada dos pobos 

indoeuropeos á 

Península e establece 

as fases ou períodos 

nos que se produciu a 

súa chegada. 

Establece de forma 

incorrecta a chegada 

dos pobos 

indoeuropeos á 

Península 

confundindo este 

suceso con outros 

acontecementos ou 

períodos históricos.  

Sitúa de forma 

aproximada a 

chegada dos pobos 

indoeuropeos e 

comprende a súa 

chegada progresiva 

en fases ou períodos 

diferenciados. 

Sitúa con precisión o 

inicio da chegada dos 

pobos indoeuropeos 

e sinala de forma 

aproximada a súa 

chegada progresiva 

en fases ou períodos 

diferenciados. 

Sitúa con precisión o 

inicio da chegada dos 

pobos indoeuropeos 

e a súa chegada 

progresiva en fases 

ou períodos 

diferenciados. 

T. 12 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.8. Identificar e localizar no tempo e no 

espazo os procesos e acontecementos históricos máis salientables 

da Prehistoria e a Idade Antiga para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

3.8.1.1 Completa 

unha táboa 

establecendo a etapa, 

a cronoloxía e as 

características dunha 

serie de xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica. 

Elabora unha táboa 

sobre xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica con 

numerosos erros de 

cronoloxía ou de 

periodización dos 

xacementos. 

Elabora unha táboa 

sobre xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica con 

algún erro ocasional 

de cronoloxía ou de 

periodización dos 

xacementos. 

Elabora 

correctamente unha 

táboa sobre 

xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica. 

Elabora 

correctamente unha 

táboa sobre 

xacementos 

prehistóricos da 

Península Ibérica e 

relaciona as 

características dos 

xacementos coa 

etapa á que 

corresponden. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.8. Identificar e localizar no tempo e no 

espazo os procesos e acontecementos históricos máis salientables 

da Prehistoria e a Idade Antiga para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

3.8.1.2 Elabora un 

eixe cronolóxico que 

comprenda as 

diferentes etapas da 

Prehistoria na 

Península Ibérica. 

Ten dificultades para 

elaborar o eixe 

cronolóxico que 

comprenda as 

distintas etapas da 

Prehistoria na 

Península Ibérica. 

Elabora con erros un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

distintas etapas da 

Prehistoria na 

Península Ibérica. 

Elabora un eixe 

cronolóxico que 

comprende algunhas 

das distintas etapas 

da Prehistoria na 

Península Ibérica. 

Elabora 

perfectamente un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

distintas etapas da 

Prehistoria na 

Península Ibérica. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.8. Identificar e localizar no tempo e no 

espazo os procesos e acontecementos históricos máis salientables 

da Prehistoria e a Idade Antiga para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

3.8.1.3 Elabora un 

eixe cronolóxico que 

comprenda as 

diferentes etapas da 

Grecia Antiga e os 

seus principais 

sucesos históricos 

entre os séculos IX a. 

C e I a.C. 

Ten dificultades para 

elaborar o eixe 

cronolóxico que 

comprenda as 

distintas etapas da 

Grecia Antiga e os 

seus principais 

sucesos históricos 

entre os séculos IX a. 

C e I a.C. 

Elabora con erros un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

distintas etapas da 

Grecia Antiga e os 

seus principais 

sucesos históricos 

entre os séculos IX a. 

C e I a.C. 

Elabora un eixe 

cronolóxico que 

comprende algunhas 

das distintas etapas 

da Grecia Antiga e os 

seus principais 

sucesos históricos 

entre os séculos IX a. 

C e I a.C. 

Elabora 

perfectamente un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

distintas etapas da 

Grecia Antiga e os 

seus principais 

sucesos históricos 

entre os séculos IX a. 

C e I a.C. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.8. Identificar e localizar no tempo e no 

espazo os procesos e acontecementos históricos máis salientables 

da Prehistoria e a Idade Antiga para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

Est. Apr. XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e 

mapas históricos. 

3.8.1.4 Elabora un 

eixe cronolóxico que 

comprenda as 

diferentes etapas e 

sucesos do primeiro 

cristianismo entre os 

séculos I d. C e V 

d.C. 

Ten dificultades para 

elaborar o eixe 

cronolóxico que 

comprenda as 

diferentes etapas e 

sucesos do primeiro 

cristianismo entre os 

séculos I d. C e V 

d.C. 

Elabora con erros un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

diferentes etapas e 

sucesos do primeiro 

cristianismo entre os 

séculos I d. C e V 

d.C. 

Elabora un eixe 

cronolóxico de forma 

correcta pero no que 

falta algún dato sobre 

as diferentes etapas e 

sucesos do primeiro 

cristianismo entre os 

séculos I d. C e V 

d.C. 

Elabora 

perfectamente un 

eixe cronolóxico que 

comprende as 

diferentes etapas e 

sucesos do primeiro 

cristianismo entre os 

séculos I d. C e V 

d.C. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.1 Describe a 

vida cotiá e os xeitos 

de subsistencia dos 

seres humanos 

durante o Paleolítico 

a partir da 

observación dunha 

ilustración. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e os xeitos 

de subsistencia 

propios do 

Paleolítico sen 

chegar a comprender 

nin a describir como 

era a vida dos seres 

humanos neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e os xeitos 

de subsistencia 

propios do 

Paleolítico e esboza 

unha explicación 

breve sobre algúns 

aspectos da vida dos 

seres humanos neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e os xeitos 

de subsistencia 

propios do 

Paleolítico, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida no 

Paleolítico e explica 

brevemente os 

diferentes aspectos 

da vida neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e os xeitos 

de subsistencia 

propios do 

Paleolítico, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida no 

Paleolítico e explica 

con detalle os 

diferentes aspectos 

da vida neste período 

con exemplos e 

argumentos. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.2 Comprende e 

describe a 

importancia do 

dominio do lume na 

vida dos seres 

humanos durante o 

Paleolítico. 

Recoñece que o 

dominio do lume foi 

importante para a 

vida do ser humano 

no Paleolítico sen 

chegar a estruturar 

unha explicación 

sobre esta 

importancia nin 

sobre os usos do 

lume no Paleolítico. 

Recoñece que o 

dominio do lume foi 

importante para a 

vida do ser humano 

no Paleolítico e 

sinala algún dos usos 

do lume neste 

período e algunha 

das transformacións 

na vida que supuxo 

para os seres 

humanos. 

Comprende que o 

dominio do lume foi 

importante para a 

vida do ser humano 

no Paleolítico e 

explica brevemente a 

maioría dos usos do 

lume neste período e 

algunhas das 

transformacións na 

vida que supuxo para 

os seres humanos. 

Asume que o 

dominio do lume foi 

importante para a 

vida do ser humano 

no Paleolítico e 

explica con detalle os 

usos do lume neste 

período e as 

transformacións na 

vida que supuxo para 

os seres humanos. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.3. Explica o 

significado da 

palabra Neolítico, e 

identifica a súa 

relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

Ten dificultades para 

explicar o significado 

da palabra Neolítico, 

e para identificar a 

súa relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

Comprende e 

explica, con algún 

erro de formulación, 

o significado da 

palabra Neolítico, 

pero presenta 

dificultades para 

identificar a súa 

relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

Comprende e 

explica, 

correctamente o 

significado da 

palabra Neolítico, 

pero presenta 

dificultades para 

identificar a súa 

relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

Comprende e 

explica, 

correctamente, o 

significado da 

palabra Neolítico, e 

identifica a súa 

relación coa nova 

técnica de traballar a 

pedra. 

T. 09 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.4 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos seres 

humanos durante o 

Neolítico a partir da 

observación dunha 

ilustración. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos seres 

humanos durante o 

Neolítico sen chegar 

a comprender nin a 

describir como era a 

vida dos seres 

humanos neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos seres 

humanos durante o 

Neolítico e esboza 

unha explicación 

breve sobre algúns 

aspectos da vida dos 

seres humanos neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos seres 

humanos durante o 

Neolítico, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida no Neolítico 

e explica brevemente 

os diferentes 

aspectos da vida 

neste período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos seres 

humanos durante o 

Neolítico, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida no Neolítico 

e explica con detalle 

os diferentes 

aspectos da vida 

neste período con 

exemplos e 

argumentos. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.5 Obtén unha 

visión de conxunto 

da Prehistoria e 

coñece os trazos 

básicos das etapas 

prehistóricas a partir 

da interpretación da 

información contida 

nunha páxina web. 

Sinala características 

da Prehistoria e 

recoñece de forma 

imprecisa ou con 

erros algúns dos 

trazos principais das 

súas diferentes 

etapas. 

Explica brevemente 

características da 

Prehistoria e 

recoñece 

correctamente algúns 

dos trazos principais 

das súas diferentes 

etapas. 

Explica con certo 

grao de detalle as 

características da 

Prehistoria e describe 

brevemente os trazos 

principais das súas 

diferentes etapas. 

Explica con detalle 

as características da 

Prehistoria e describe 

os trazos principais 

das súas diferentes 

etapas comparando 

entre si os diferentes 

períodos.  

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.6 Detalla as 

transformacións 

económicas e sociais 

que supuxo a 

aparición da 

metalurxia. 

Recoñece de forma 

imprecisa que a 

aparición da 

metalurxia supuxo un 

cambio económico e 

social sen chegar a 

sinalar en que 

consistiron estes 

cambios. 

Establece que a 

aparición da 

metalurxia favoreceu 

a especialización do 

traballo sen explicar 

as transformacións 

económicas ou 

sociais que supuxo 

esta especialización. 

Establece que a 

aparición da 

metalurxia favoreceu 

a especialización do 

traballo e explica 

brevemente as 

transformacións 

económicas ou 

sociais que supuxo 

esta especialización. 

Establece que a 

aparición da 

metalurxia favoreceu 

a especialización do 

traballo e explica con 

detalle e axudándose 

de exemplos as 

transformacións 

económicas ou 

sociais que supuxo 

esta especialización. 

T. 09 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 

nos que se divide a prehistoria e describe as características básicas 

da vida en cada un. 

3.9.1.7 Describe 

trazos das sociedades 

prehistóricas que 

construían megalitos 

a partir da análise do 

proceso de 

construción dun 

megalito 

representado nunha 

ilustración. 

Recoñece e explica 

de forma incompleta 

como se construía un 

megalito a partir da 

observación dun 

debuxo e non 

relaciona este 

proceso de 

construción coas 

características da 

sociedade deste 

período. 

Recoñece e explica 

brevemente como se 

construía un megalito 

a partir da 

observación dun 

debuxo e sinala de 

forma inconexa con 

este proceso de 

construción algunha 

característica da 

sociedade deste 

período. 

Recoñece e explica 

brevemente como se 

construía un megalito 

a partir da 

observación dun 

debuxo e relaciona 

este proceso de 

construción con 

algunhas das 

características da 

sociedade deste 

período. 

Recoñece e explica 

con detalle como se 

construía un megalito 

a partir da 

observación dun 

debuxo e relaciona 

este proceso de 

construción coas 

características da 

sociedade deste 

período. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.9. Coñecer as características da vida 

humana correspondentes aos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

Est. Apr. XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 

neolítica e o papel da muller nela. 

3.9.2.1 Recoñece e 

explica a importancia 

da muller no 

desenvolvemento da 

economía e a vida 

cotiá da sociedade 

neolítica. 

Amosa unha baixa 

comprensión ou 

valoración da 

relevancia do papel 

da muller na 

economía e a vida 

cotiá da sociedade 

neolítica. 

Intúe ou comprende 

de forma aproximada 

a importancia da 

muller na economía e 

a vida cotiá da 

sociedade neolítica 

sinalando algunhas 

das funcións que 

exercía na sociedade 

do Neolítico. 

Comprende a 

importancia da 

muller na economía e 

a vida cotiá da 

sociedade neolítica e 

explica con certo 

grao de detalle 

algunhas das 

funcións que exercía 

na sociedade do 

Neolítico. 

Comprende e valora 

a importancia da 

muller na economía e 

a vida cotiá da 

sociedade neolítica e 

explica con detalle as 

funcións que exercía 

na sociedade do 

Neolítico. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 

relixiosos como os da “deusa nai”. 

3.10.1.1 Comprende 

o significado da frase 

“os megalitos son as 

catedrais da 

Prehistoria” e 

reflexiona sobre o 

significado relixioso 

das construcións 

megalíticas. 

Reproduce algún 

trazo relixioso dos 

megalitos citado no 

tema do libro e 

amosa problemas de 

comprensión sobre o 

significado da frase 

proposta. 

Esboza algunha 

explicación 

aproximada e 

incompleta sobre o 

significado da frase 

proposta e sinala 

algúns trazos 

relixiosos das 

construcións 

megalíticas. 

Describe brevemente 

o significado da frase 

proposta e explica 

algunhas 

implicacións 

relixiosas das 

construcións 

megalíticas. 

Describe o 

significado da frase 

proposta, explica 

algunhas 

implicacións 

relixiosas das 

construcións 

megalíticas e 

argumenta opinións 

ou hipóteses sobre 

esta cuestión. 

T. 09 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 

relixiosos como os da “deusa nai”. 

3.10.1.2 Recoñece as 

características e o 

significado relixioso 

das Venus 

paleolíticas a partir 

da lectura dun texto 

breve e a fotografía 

da Venus de 

Willendorf.  

Relaciona o texto 

descritivo das venus 

paleolíticas e a 

ilustración sen 

chegar a asimilar as 

características deste 

tipo de obras de arte 

nin as súas funcións. 

Relaciona o texto 

descritivo das venus 

paleolíticas e a 

ilustración, 

comprende 

vagamente que tiñan 

unha función 

relixiosa e sinala 

algunhas das súas 

características. 

Relaciona o texto 

descritivo das venus 

paleolíticas e a 

ilustración e describe 

brevemente as súas 

características e a súa 

función relixiosa. 

Relaciona o texto 

descritivo das venus 

paleolíticas e a 

ilustración e describe 

as súas 

características 

relacionándoas coa 

súa función como 

parte dun culto á 

fertilidade. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.10. Identificar os primeiros ritos relixiosos. 

Est. Apr. XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos 

relixiosos como os da “deusa nai”. 

3.10.1.3 Debuxa 

unha recreación 

dunha obra de arte 

rupestre e argumenta 

as diferentes 

interpretacións 

relixiosas deste tipo 

de arte. 

Amosa escaso 

interese en debuxar 

unha recreación 

dunha obra de arte 

rupestre e ten 

dificultades para 

sinalar algún posible 

significado relixioso 

deste tipo de obras de 

arte. 

Debuxa unha 

recreación dunha 

obra de arte rupestre 

e repite as 

interpretacións 

relixiosas da pintura 

rupestre sen 

relacionalas co seu 

debuxo. 

Debuxa unha 

recreación dunha 

obra de arte rupestre 

e sinala de forma 

razoada algunha 

posible relación deste 

debuxo con algunha 

das interpretacións 

relixiosas da pintura 

rupestre. 

Debuxa unha 

recreación dunha 

obra de arte rupestre 

e explica de forma 

razoada e con 

argumentos a 

relación deste 

debuxo con algunha 

das interpretacións 

relixiosas da pintura 

rupestre. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.1 Localiza 

onde están situados 

Exipto e 

Mesopotamia, e que 

ríos atravesan os seus 

territorios. 

Localiza de forma 

imprecisa ou con 

erros onde están 

situados Exipto e 

Mesopotamia e ten 

dificultades para 

indicar os ríos que 

atravesan os seus 

territorios. 

Localiza onde están 

situados Exipto e 

Mesopotamia e ten 

dificultades para 

indicar os ríos que 

atravesan os seus 

territorios.  

Localiza onde están 

situados Exipto e 

Mesopotamia e 

indica os ríos que 

atravesan os seus 

territorios. 

Localiza onde están 

situados Exipto e 

Mesopotamia, indica 

os ríos que atravesan 

os seus territorios e 

extrae conclusións 

propias ao respecto. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.2 Explica as 

tres grandes fases do 

ciclo agrícola 

exipcio, e a súa 

relación coas 

enchentes do Nilo. 

Confunde ou 

identifica 

erroneamente 

algunha das tres 

grandes fases do 

ciclo agrícola 

exipcio, e a súa 

relación coas 

enchentes do Nilo. 

Identifica as tres 

grandes fases do 

ciclo agrícola exipcio 

e ten dificultades 

para explicalas 

correctamente, e para 

definir a súa relación 

coas enchentes do 

Nilo. 

Describe as tres 

grandes fases do 

ciclo agrícola exipcio 

e ten dificultades 

para definir a súa 

relación coas 

enchentes do Nilo. 

Explica as tres 

grandes fases do 

ciclo agrícola exipcio 

e define a súa 

relación coas 

enchentes do Nilo. 

T. 10  



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

80 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.3 Indica o 

funcionamento do 

goberno das cidades 

mesopotámicas, e o 

papel que tiñan nel os 

funcionarios, os 

sacerdotes e os 

soldados. 

Amosa unha baixa 

comprensión do 

funcionamento do 

goberno das cidades 

mesopotámicas, e o 

papel que tiñan nel 

os funcionarios, os 

sacerdotes e os 

soldados. 

Explica con erros de 

formulación o 

funcionamento do 

goberno das cidades 

mesopotámicas, e 

descoñece o papel 

que tiñan nel os 

funcionarios, os 

sacerdotes e os 

soldados. 

Explica 

correctamente o 

funcionamento do 

goberno das cidades 

mesopotámicas, pero 

ten dificultades para 

definir o papel que 

tiñan nel os 

funcionarios, os 

sacerdotes e os 

soldados. 

Explica o 

funcionamento do 

goberno das cidades 

mesopotámicas e 

define correctamente 

o papel que tiñan nel 

os funcionarios, os 

sacerdotes e os 

soldados. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.4 Indica en 

que se diferencian 

unha cidade-Estado, 

un reino e un 

imperio, e explica 

que reinos e imperios 

se instalaron en 

Mesopotamia, e que 

territorios 

abrangueron. 

Sinala de forma 

inconexa algunha 

diferenza entre unha 

cidade-Estado, un 

reino e un imperio 

sen explicar que 

reinos e imperios se 

instalaron en 

Mesopotamia, e que 

territorios 

abrangueron.  

Indica as principais 

diferenzas entre unha 

cidade-Estado, un 

reino e un imperio e 

ten dificultades para 

explicar que reinos e 

imperios se 

instalaron en 

Mesopotamia, e que 

territorios 

abrangueron. 

Indica as principais 

diferenzas entre unha 

cidade-Estado, un 

reino e un imperio, 

explica que reinos e 

imperios se 

instalaron en 

Mesopotamia e ten 

dificultades para 

localizar que 

territorios 

abrangueron. 

Indica as principais 

diferenzas entre unha 

cidade-Estado, un 

reino e un imperio, 

explica que reinos e 

imperios se 

instalaron en 

Mesopotamia e que 

territorios 

abrangueron. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.5 Explica os 

poderes que tiña en 

Exipto o faraón, e 

indica os seus 

atributos de poder e o 

significado de cada 

atributo. 

Ten dificultades para 

identificar e explicar 

os poderes que tiña 

en Exipto o faraón, e 

indica os seus 

atributos de poder e o 

significado de cada 

atributo. 

Explica bastamente 

os poderes que tiña 

en Exipto o faraón, 

pero ten dificultades 

para indicar os seus 

atributos de poder e o 

significado de cada 

atributo. 

Explica 

correctamente os 

poderes que tiña en 

Exipto o faraón, 

indica os seus 

atributos de poder, 

pero ten dificultades 

para definir o 

significado de cada 

atributo.  

Explica 

correctamente os 

poderes que tiña en 

Exipto o faraón, 

indica os seus 

atributos de poder e 

define o significado 

de cada atributo.  

T. 10 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1. Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas no 

Antigo Exipto a 

partir da observación 

de varias ilustracións. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas no 

Antigo Exipto sen 

chegar a comprender 

nin a describir como 

era a vida dos 

exipcios neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas no 

Antigo Exipto e 

esboza unha 

explicación breve 

sobre algúns aspectos 

da vida dos exipcios 

neste período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas no 

Antigo Exipto, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida 

neste período e 

explica brevemente 

os diferentes 

aspectos da vida dos 

exipcios. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas no 

Antigo Exipto, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida no 

Antigo Exipto e 

explica con detalle os 

diferentes aspectos 

da vida neste período 

con exemplos e 

argumentos. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.7 Analiza a 

situación dos 

campesiños do 

Antigo Exipto e a súa 

relación de 

sometemento aos 

funcionarios do 

faraón a partir da 

lectura dun texto. 

Le o texto proposto e 

sinala de forma moi 

concisa e sen realizar 

achegas propias que 

as condicións de vida 

do campesiñado son 

malas e que está 

sometido ao faraón e 

aos seus 

funcionarios. 

Le o texto proposto e 

describe brevemente 

as condicións de vida 

do campesiñado 

exipcio e o seu 

sometemento ao 

faraón a partir da 

lectura do texto.  

Analiza o texto 

proposto e describe 

con certo grao de 

detalle as condicións 

de vida do 

campesiñado exipcio 

e o seu sometemento 

ao faraón a partir da 

lectura do texto.  

Analiza o texto 

proposto e describe 

con detalle as 

condicións de vida 

do campesiñado 

exipcio e o seu 

sometemento ao 

faraón a partir da 

lectura do texto de 

forma razoada e 

achegando exemplos. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.11. Coñecer algunhas características da vida 

humana neste período así como o establecemento e a difusión de 

diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. 

Est. Apr. XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-

económica e política, novas ata entón, como os diversos imperios 

de Mesopotamia e de Exipto. 

3.11.1.8 Caracteriza e 

compara as funcións 

do templo exipcio 

cos templos na 

actualidade. 

Identifica o templo 

exipcio como un 

edificio relixioso sen 

chegar a sinalar 

algunha das súas 

características nin a 

comparalo cos 

templos actuais. 

Identifica o templo 

exipcio como un 

edificio relixioso, 

sinala algunha das 

súas características e 

ten dificultades para 

comparalo cun 

templo actual.  

Identifica o templo 

exipcio como un 

edificio relixioso, 

describe brevemente 

as funcións do 

templo exipcio e 

compara algún dos 

seus trazos ou 

funcións cos dun 

templo actual. 

Identifica o templo 

exipcio como un 

edificio relixioso, 

describe con detalle 

as funcións do 

templo exipcio e 

compara os seus 

principais trazos e 

funcións cos dun 

templo actual. 

T. 10 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.1 Recoñece os 

vestixios materiais 

representados nunha 

estratigrafía e 

clasifícaos en función 

da etapa da 

Prehistoria á que 

corresponden. 

Recoñece de forma 

imprecisa que é un 

vestixio material e 

clasifica en estratos 

os vestixios 

representados no 

debuxo dunha 

estratigrafía de forma 

aleatoria ou con 

numerosas 

incorreccións. 

Recoñece que é un 

vestixio material e 

clasifica en estratos 

os vestixios 

representados no 

debuxo dunha 

estratigrafía 

cometendo algunhas 

incorreccións. 

Recoñece que é un 

vestixio material e 

clasifica en estratos 

os vestixios 

representados no 

debuxo dunha 

estratigrafía de forma 

correcta. 

Recoñece que é un 

vestixio material, 

clasifica en estratos 

os vestixios 

representados no 

debuxo dunha 

estratigrafía de forma 

correcta e argumenta 

os motivos da súa 

clasificación. 

T. 09 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.2 Recoñece un 

texto de Herodoto e 

unha pintura como 

fontes de 

coñecemento 

histórico e coñece a 

vida e o labor dun 

sacerdote exipcio a 

partir da súa lectura. 

Recoñece un texto de 

Herodoto e unha 

pintura como fontes 

de coñecemento 

histórico e ten 

dificultades para 

interpretar a 

información que 

transmiten ambas as 

dúas fontes. 

Recoñece un texto de 

Herodoto e unha 

pintura como fontes 

de coñecemento 

histórico e identifica 

un sacerdote na 

pintura a partir da 

información que 

transmite o texto. 

Recoñece un texto de 

Herodoto e unha 

pintura como fontes 

de coñecemento 

histórico, identifica 

un sacerdote na 

pintura a partir da 

información que 

transmite o texto e 

sinala algún dos 

trazos da vida e o 

labor do sacerdote. 

Recoñece un texto de 

Herodoto e unha 

pintura como fontes 

de coñecemento 

histórico, identifica 

un sacerdote na 

pintura a partir da 

información que 

transmite o texto e 

explica con detalle os 

principais trazos da 

vida e o labor do 

sacerdote. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.3 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas a partir da 

observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe como era 

un poboado celta. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas sen chegar a 

comprender nin a 

describir como era a 

vida nun poboado 

celta. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas e esboza unha 

explicación breve 

sobre algúns aspectos 

da vida nun poboado 

celta. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

e explica brevemente 

os diferentes 

aspectos da vida 

neste período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

celta e explica con 

detalle os diferentes 

aspectos da vida 

neste período con 

exemplos e 

argumentos. 

T. 12 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.4 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas a partir da 

observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe como era 

un poboado celta. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas sen chegar a 

comprender nin a 

describir como era a 

vida nun poboado 

celta. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas e esboza unha 

explicación breve 

sobre algúns aspectos 

da vida nun poboado 

celta. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

e explica brevemente 

os diferentes 

aspectos da vida 

neste período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

celtas, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

celta e explica con 

detalle os diferentes 

aspectos da vida 

neste período con 

exemplos e 

argumentos. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.5 Identifica os 

pobos que 

colonizaron a 

Hispania prerromana 

e sitúaos cronolóxica 

e xeograficamente 

axudándose de textos 

e mapas. 

Coñece vagamente a 

existencia de pobos 

colonizadores na 

Península antes da 

chegada dos romanos 

sen chegar a situalos 

xeográfica nin 

cronoloxicamente. 

Identifica quen son 

os pobos 

colonizadores e 

sitúaos 

xeograficamente 

dunha forma 

aproximada. 

Identifica quen son 

os pobos 

colonizadores, 

sitúaos 

xeograficamente de 

forma adecuada e ten 

unha noción 

imprecisa da súa 

cronoloxía. 

Identifica quen son 

os pobos 

colonizadores, 

sitúaos 

xeograficamente con 

exactitude e 

establece con 

claridade a súa 

cronoloxía. 

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.6 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

iberos a partir da 

observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe como era 

un poboado íbero. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

iberos sen chegar a 

comprender nin a 

describir como era a 

vida nun poboado 

íbero. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

iberos e esboza unha 

explicación breve 

sobre algúns aspectos 

da vida nun poboado 

íbero. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

iberos, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

íbero e explica 

brevemente os 

diferentes aspectos 

da vida neste 

período. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas dos 

iberos, obtén unha 

visión de conxunto 

da vida nun poboado 

íbero e explica con 

detalle os diferentes 

aspectos da vida 

neste período con 

exemplos e 

argumentos. 

T. 12 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.12. Recoñecer a importancia do 

descubrimento da escritura. 

Est. Apr. XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 

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

3.12.1.7 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades que se 

realizaban en 

distintas 

dependencias as 

vivendas celtas a 

partir da observación 

dunha ilustración na 

que se reconstrúe 

como eran. 

Sinala algunhas 

características das 

vivendas celtas e cita 

algunha das 

actividades que se 

realizaba nelas. 

Describe brevemente 

as vivendas celtas e 

explica de forma 

aproximada as 

actividades que se 

realizaba nelas. 

Describe con certo 

grao de detalle as 

vivendas celtas e 

explica 

adecuadamente as 

actividades que se 

realizaban nelas e os 

trazos máis 

destacados da vida 

cotiá de celtas e 

iberos. 

Describe con detalle 

as vivendas celtas, 

explica con precisión 

as actividades que se 

realizaban nelas e 

reconstrúe como era 

a vida de celtas a 

partir da 

caracterización da 

súa vivenda.  

T. 12 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.13. Explicar as etapas nas que se divide a 

historia de Exipto. 

Est. Apr. XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico- xeográfico 

da expansión exipcia. 

3.13.1.1 Localiza nun 

mapa os imperios 

exipcio e 

mesopotámico e 

algunhas das súas 

cidades máis 

relevantes. 

Identifica a zona de 

Oriente Próximo nun 

mapa e confunde a 

localización dos 

imperios exipcio e 

mesopotámico 

Identifica a zona de 

Oriente Próximo nun 

mapa e localiza os 

imperios exipcio e 

mesopotámico. 

Identifica a zona de 

Oriente Próximo nun 

mapa, localiza os 

imperios exipcio e 

mesopotámico e 

sinala no mapa algún 

dos seus ríos e 

algunha das súas 

cidades. 

Identifica a zona de 

Oriente Próximo nun 

mapa, localiza os 

imperios exipcio e 

mesopotámico e 

sinala no mapa os 

seus principais ríos e 

cidades. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.13. Explicar as etapas nas que se divide a 

historia de Exipto. 

Est. Apr. XHB3.13.2. Describe as principais características das 

etapas históricas nas que se divide Exipto. 

3.13.2.1 Explica 

como se formou o 

reino de Exipto, en 

que época, e que eran 

as dinastías de 

faraóns. 

Sinala de forma 

imprecisa ou con 

erros como se 

formou o reino de 

Exipto e sen detallar 

en que época se 

formou ou que eran 

as dinastías de 

faraóns. 

Explica de forma 

incompleta como se 

formou o reino de 

Exipto e ten 

dificultades para 

indicar en que época 

e que eran as 

dinastías de faraóns. 

Explica 

correctamente como 

se formou o reino de 

Exipto e en que 

época, pero ten 

dificultades para 

definir que eran as 

dinastías de faraóns. 

Explica 

correctamente como 

se formou o reino de 

Exipto e en que 

época, e define con 

detalle que eran as 

dinastías de faraóns. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.1 Explica a 

razón pola que no 

antigo Exipto se 

momificaban os 

defuntos, e que eran 

o Tribunal de Osiris e 

o Libro dos Mortos. 

Sinala que no Antigo 

Exipto existía a 

momificación sen 

explicar por que no 

antigo Exipto se 

momificaban os 

defuntos e descoñece 

que eran o Tribunal 

de Osiris e o Libro 

dos Mortos.  

Explica con algunha 

dificultade por que 

no antigo Exipto se 

momificaban os 

defuntos e descoñece  

que eran o Tribunal 

de Osiris e o Libro 

dos Mortos. 

Explica 

correctamente por 

que no antigo Exipto 

se momificaban os 

defuntos e que era o 

Tribunal de Osiris e 

descoñece o 

significado do Libro 

dos Mortos. 

Explica 

correctamente e con 

detalle por que no 

antigo Exipto se 

momificaban os 

defuntos e que eran o 

Tribunal de Osiris e 

o Libro dos Mortos. 

T. 10 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.2 Realiza un 

debuxo con viñetas 

onde se visualice o 

ritual que se seguía 

tralo falecemento dun 

faraón. 

Ten dificultades para 

sintetizar a 

información e 

realizar un debuxo 

con viñetas onde se 

visualice o ritual que 

se seguía tralo 

falecemento dun 

faraón. 

Sintetiza a 

información e realiza 

un debuxo con 

viñetas, pero que non 

se corresponde 

exactamente á 

situación formulada. 

Sintetiza a 

información e realiza 

un debuxo correcto 

con viñetas, onde se 

visualiza o ritual que 

se seguía tralo 

falecemento dun 

faraón. 

Sintetiza a 

información e realiza 

un debuxo detallado 

e orixinal con 

viñetas, onde se 

visualiza o ritual que 

se seguía tralo 

falecemento dun 

faraón. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.3 Busca 

información na 

Internet sobre a lenda 

que converteu Osiris 

no deus dos mortos e 

coméntaa coas súas 

propias palabras. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet e para 

explicar a lenda que 

converteu Osiris no 

deus dos mortos. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica con 

erros de formulación 

a lenda que 

converteu Osiris no 

deus dos mortos. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica 

correctamente a 

lenda que converteu 

Osiris no deus dos 

mortos. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información en 

Internet, explica con 

detalle a lenda que 

converteu Osiris no 

deus dos mortos e 

extrae conclusións ao 

respecto. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.4 Recoñece as 

características 

arquitectónicas dunha 

pirámide e 

relaciónaas coa 

procura da vida no 

alén. 

Identifica algunha 

das características 

arquitectónicas e a 

pirámide sen chegar 

a explicar nin 

comprender a súa 

relación co culto e a 

procura da vida no 

alén. 

Identifica algunhas 

das características 

arquitectónicas da 

pirámide e sinala de 

forma inconexa ou 

pouco detallada unha 

relación entre un 

trazo arquitectónico 

das pirámides e o 

culto e a procura da 

vida no alén. 

Describe diversas 

características 

arquitectónicas da 

pirámide e explica 

brevemente a 

relación entre os 

trazos 

arquitectónicos das 

pirámides e o culto e 

a procura da vida no 

alén. 

Caracteriza as 

principais 

características 

arquitectónicas da 

pirámide e explica 

con detalle a relación 

entre os trazos 

arquitectónicos das 

pirámides e o culto e 

a procura da vida no 

alén. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.5 Realiza unha 

procura de 

información na 

Internet sobre os 

ushetbis e a súa 

relación coa vida no 

alén comentando a 

información obtida. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet e para 

interpretar e 

comentar a 

información obtida. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica con 

erros de formulación 

que son os ushetbis e 

a súa relación coa 

vida no alén. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica 

correctamente que 

son os ushetbis e a 

súa relación coa vida 

no alén. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet, explica que 

son os ushetbis e a 

súa relación coa vida 

no alén e comenta ou 

opina sobre a 

información obtida. 

T. 10 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 

súa crenza na vida do alén. 

3.14.1.6 Describe o 

Xuízo de Osiris coa 

axuda de diferentes 

documentos escritos 

e gráficos. 

Amosa unha baixa 

comprensión da 

información que 

transmiten os 

documentos e sinala 

algún trazo do Xuízo 

de Osiris de forma 

inconexa ou con 

erros. 

Comprende de forma 

aproximada a 

información que 

transmiten os 

documentos e esboza 

unha explicación 

incompleta sobre o 

Xuízo de Osiris. 

Comprende 

adecuadamente a 

información que 

transmiten os 

documentos e explica 

brevemente en que 

consiste o Xuízo de 

Osiris. 

Comprende con 

precisión a 

información que 

transmiten os 

documentos e explica 

con detalle en que 

consiste o Xuízo de 

Osiris. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.14. Identificar as principais características 

da relixión exipcia. 

Est. Apr. XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais 

deuses do panteón exipcio. 

3.14.2.1 Define o 

concepto de “relixión 

politeísta”, enumera 

os principais deuses 

exipcios, explica 

como era a súa 

representación e 

indica cales tiñan 

cabeza de animal. 

Ten dificultades para 

definir o concepto de 

“relixión politeísta”, 

enumerar os 

principais deuses 

exipcios, explicar 

como era a súa 

representación e 

indicar cales tiñan 

cabeza de animal. 

Define o concepto de 

“relixión politeísta”, 

pero ten dificultades 

para enumerar os 

principais deuses 

exipcios, explicar 

como era a súa 

representación e 

indicar cales tiñan 

cabeza de animal. 

Define o concepto de 

“relixión politeísta”, 

enumera os 

principais deuses 

exipcios, explica 

como era a súa 

representación con 

algún erro, e 

descoñece cales tiñan 

cabeza de animal. 

Define o concepto de 

“relixión politeísta”, 

enumera os 

principais deuses 

exipcios, explica 

como era a súa 

representación e 

indica cales tiñan 

cabeza de animal. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.15. Localizar e describir algúns exemplos 

arquitectónicos de Exipto e de Mesopotamia. 

Est. Apr. XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos 

da arquitectura exipcia e da mesopotámica. 

3.15.1.1 Localiza 

xeográfica e 

cronoloxicamente a 

tumba de Nebamun. 

Localiza nun pé de 

ilustración o lugar e a 

cronoloxía do templo 

de Nebamun sen 

interpretar nin 

comprender a 

información que 

obtén 

Localiza nun pé de 

ilustración o lugar e a 

cronoloxía do templo 

de Nebamun e 

recoñece o Val dos 

Reis como un lugar 

relevante no Antigo 

Exipto. 

Localiza nun pé de 

ilustración o lugar e a 

cronoloxía do templo 

de Nebamun, 

recoñece o Val dos 

Reis como un lugar 

relevante no Antigo 

Exipto e lembra de 

forma aproximada a 

súa situación. 

Localiza nun pé de 

ilustración o lugar e a 

cronoloxía do templo 

de Nebamun, 

recoñece o Val dos 

Reis como un lugar 

relevante no Antigo 

Exipto, lembra de 

forma aproximada a 

súa situación e ten 

unha idea 

aproximada da 

cronoloxía do 

templo. 

T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.1 Observa a 

imaxe da polis, 

describe os diferentes 

elementos que a 

forman e detalla as 

actividades que se 

realizan na ágora. 

Sinala o nome 

dalgún elemento que 

forma a polis de 

forma illada sen ter 

coñecer o resto de 

elementos da polis 

nin detallar as 

actividades que se 

realizan na ágora 

Identifica e describe 

con algún erro os 

diferentes elementos 

que forman a polis, 

pero ten dificultades 

para detallar as 

actividades que se 

realizan na ágora. 

Identifica e describe 

correctamente os 

elementos que 

forman a polis e 

explica algunha das 

actividades que se 

realizan na ágora. 

Identifica e describe 

correctamente os 

elementos que 

forman a polis, e 

explica 

detalladamente as 

actividades que se 

realizan na ágora. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.2 Analiza un 

texto de Aristóteles 

sobre a polis e 

responde as cuestións 

formuladas ao 

respecto. 

Le de forma pouco 

comprensiva un texto 

de Aristóteles sobre a 

polis e necesita 

pautas ou axuda para 

comprender o texto e 

as preguntas 

formuladas sobre el. 

Comprende de forma 

aproximada o texto e 

responde as 

preguntas formuladas 

de forma autónoma 

cometendo erros de 

interpretación do 

texto 

Comprende 

adecuadamente o 

texto e responde as 

preguntas 

formuladas, 

cometendo algún 

erro ocasional. 

Comprende o texto e 

responde 

correctamente e con 

precisión todas as 

preguntas 

formuladas. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.3 Recrea 

nunha carta simulada 

a celebración dunha 

voda ateniense e 

compáraa cunha voda 

actual. 

Redacta un texto 

sobre unha voda 

ateniense pouco 

estruturado e 

detallado amosando 

unha baixa 

comprensión ou 

coñecemento deste 

aspecto da vida cotiá 

grega. 

Redacta un texto 

breve e incompleto 

amosando un 

coñecemento 

adecuado deste 

aspecto da vida cotiá 

grega e sinala 

algunhas diferenzas 

entre unha voda 

actual e unha voda 

grega. 

Redacta un texto 

dunha extensión 

media amosando un 

bo coñecemento 

deste aspecto da vida 

cotiá grega e 

describe brevemente 

algunhas diferenzas 

entre unha voda 

actual e unha voda 

grega. 

Redacta un texto 

extenso amosando un 

coñecemento 

exhaustivo deste 

aspecto da vida cotiá 

grega e describe con 

detalle algunhas 

diferenzas entre unha 

voda actual e unha 

voda grega. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.4 Reflexiona e 

argumenta unha 

opinión razoada 

sobre a situación da 

muller na Grecia 

Antiga e a súa 

situación de 

desigualdade ante os 

homes. 

Amosa escaso 

interese no tema de 

reflexión proposto e 

dá respostas concisas 

sen argumentar nin 

explicar 

adecuadamente as 

súas opinións. 

Esboza unha 

explicación 

incompleta e pouco 

argumentada sobre a 

situación da muller 

na Grecia Antiga e 

apoia as súas 

explicacións con 

algún exemplo da 

vida dun personaxe 

proposto. 

Elabora unha 

explicación 

correctamente 

argumentada e 

razoada sobre a 

situación da muller 

na Grecia Antiga e 

apoia as súas 

explicacións con 

diversos exemplos da 

vida dun personaxe 

proposto. 

Elabora unha 

explicación ben 

argumentada e 

razoada sobre a 

situación da muller 

na Grecia Antiga e 

apoia as súas 

explicacións con 

numerosos exemplos 

da vida dun 

personaxe proposto. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.5 Completa 

unha táboa 

establecendo as 

principais 

características da 

organización social e 

política de Esparta, 

Atenas e os reinos 

helenísticos. 

Completa unha táboa 

sobre as principais 

características da 

organización social e 

política de Esparta, 

Atenas e os reinos 

helenísticos 

cometendo erros ou 

deixando entradas 

sen completar. 

Completa unha táboa 

sobre as principais 

características da 

organización social e 

política de Esparta, 

Atenas e os reinos 

helenísticos con 

algún erro ocasional. 

Completa 

correctamente unha 

táboa sobre as 

principais 

características da 

organización social e 

política de Esparta, 

Atenas e os reinos 

helenísticos 

Completa 

correctamente unha 

táboa sobre as 

principais 

características da 

organización social e 

política de Esparta, 

Atenas e os reinos 

helenísticos sen 

consultar o libro nin 

outras fontes. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.6 Interpreta un 

texto sobre a 

participación dun 

atleta grego nos 

xogos de Olimpia e 

unha serie de 

ilustracións para 

elaborar unha 

descrición detallada 

da celebración dos 

xogos olímpicos na 

Grecia antiga. 

Sinala de forma 

inconexa algúns 

datos que transmiten 

ambas as dúas fontes 

sen chegar a realizar 

unha descrición clara 

da celebración dos 

xogos olímpicos na 

Grecia antiga. 

Describe brevemente 

a información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora unha 

explicación 

incompleta e con 

algúns erros 

ocasionais sobre a 

celebración dos 

xogos olímpicos na 

Grecia antiga.. 

Describe 

adecuadamente a 

información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora un 

itinerario da cidade 

de Roma esbozando 

as características de 

cada elemento 

sinalado nel. 

Describe con detalle 

a información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora un 

itinerario moi preciso 

da cidade de Roma 

detallando as 

características de 

cada elemento 

sinalado nel. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.1. Identifica distintos trazos da organización 

socio-política e económica das polis gregas a partir de diferente 

tipo de fontes históricas. 

3.16.1.7 Comprende 

o carácter politeísta 

da relixión grega e 

romana, enumera os 

principais deuses 

gregos e romanos e 

explica as súas 

atribucións e o 

obxecto que os 

identificaba. 

Recoñece o carácter 

politeísta da relixión 

grega e romana e 

enumera algúns dos 

principais deuses 

grecorromanos sen 

distinguir se se trata 

do nome grego ou 

romano de ditas 

divinidades. 

Recoñece o carácter 

politeísta da relixión 

grega e romana, 

enumera e distingue 

os principais deuses 

romanos e gregos e 

sinala de forma illada 

algún trazo ou 

obxecto 

característico destes 

deuses. 

Recoñece o carácter 

politeísta da relixión 

grega e romana, 

enumera e distingue 

os principais deuses 

romanos e gregos e 

sinala os trazos ou 

obxectos 

característico destes 

deuses. 

Recoñece o carácter 

politeísta da relixión 

grega e romana, 

enumera e distingue 

os principais deuses 

romanos e gregos e 

describe con detalle 

os trazos e os 

obxectos 

característico destes 

deuses. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 

democracia grega e as democracias actuais. 

3.16.2.1 Describe o 

significado actual dos 

conceptos de tiranía, 

monarquía, 

aristocracia, 

oligarquía e 

democracia, e 

compárao co 

significado orixinal 

na Antiga Grecia. 

Ten dificultades para 

contextualizar os 

distintos conceptos, 

definilos e 

comparalos co seu 

significado orixinal. 

Describe o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados con erros 

de formulación, e ten 

dificultades para 

comparalos co seu 

significado orixinal. 

Describe 

correctamente o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados, pero 

presenta algún 

problema para 

comparalos co seu 

significado orixinal. 

Describe 

correctamente o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados e 

compáraos 

detalladamente e con 

precisión co seu 

significado orixinal. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 

democracia grega e as democracias actuais. 

3.16.2.2 Explica se, 

segundo os 

parámetros actuais, o 

sistema de goberno 

de Atenas se pode 

considerar unha 

democracia e 

argumenta a resposta. 

Amosa escaso 

interese na actividade 

proposta e non chega 

a explicitar ningunha 

opinión ou 

razoamento sobre a 

cuestión formulada. 

Explica se o goberno 

de Atenas se pode 

considerar ou non 

unha democracia 

actualmente 

argumentando a súa 

resposta de forma 

pouco clara ou 

confusa  

Explica se o goberno 

de Atenas se pode 

considerar ou non 

unha democracia 

actualmente e 

argumenta breve e 

correctamente a súa 

resposta. 

Explica se o goberno 

de Atenas se pode 

considerar ou non 

unha democracia 

actualmente, 

argumenta 

correctamente a súa 

resposta, e extrae 

conclusións ao 

respecto. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.16. Coñecer os trazos principais das 

“polis” gregas e a transcendencia do concepto “Democracia”. 

Est. Apr. XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a 

democracia grega e as democracias actuais. 

3.16.2.3 Indica as 

principais diferenzas 

e similitudes entre o 

sistema democrático 

ateniense e a 

democracia 

occidental actual. 

Sinala unha ou dúas 

diferenzas e 

similitudes entre o 

sistema democrático 

ateniense e a 

democracia 

occidental actual sen 

explicalas nin 

describilas. 

Sinala a maioría das 

principais diferenzas 

e similitudes entre o 

sistema democrático 

ateniense e a 

democracia 

occidental actual sen 

explicalas nin 

describilas. 

Explica brevemente a 

maioría das 

principais diferenzas 

e similitudes entre o 

sistema democrático 

ateniense e a 

democracia 

occidental actual. 

Explica  as principais 

diferenzas e 

similitudes entre o 

sistema democrático 

ateniense e a 

democracia 

occidental actual, e 

extrae conclusións 

propias ao respecto. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.17. Entender a transcendencia do 

concepto de colonización”. 

Est. Apr. XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias 

gregas do Mediterráneo. 

3.17.1.1 Analiza o 

mapa histórico e 

explica cales foron as 

grandes áreas de 

colonización dos 

gregos, e cita algunha 

colonia de cada unha 

delas.  

Recoñece de forma 

moi vaga o tema do 

mapa e necesita 

soporte docente ou 

dun compañeiro para 

interpretar o mapa e 

responder as 

preguntas 

formuladas. 

Interpreta o mapa 

sobre a colonización 

grega, explica 

algunha das grandes 

áreas de colonización 

dos gregos e ten 

dificultades para citar 

exemplos concretos. 

Interpreta o mapa 

sobre a colonización 

grega, explica a 

maioría das grandes 

áreas de colonización 

dos gregos, e cita 

algúns exemplos 

concretos. 

Interpreta o mapa 

sobre a colonización 

grega, explica 

correctamente cales 

foron as grandes 

áreas de colonización 

dos gregos, e cita 

algunha colonia de 

cada unha delas. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.18. Distinguir entre o sistema político 

grego e o helenístico. 

Est. Apr. XHB3.18.1. Elabora un mapa do Imperio de Alexandre. 

3.18.1.1 Recrea a 

expansión do imperio 

de Alexandre Magno 

e as súas 

implicacións 

históricas a partir da 

análise detallada e 

pautada dun mapa. 

Segue as instrucións 

ou pautas para 

analizar un mapa 

sobre o imperio de 

Alexandre Magno de 

forma mecánica e 

sen extraer 

coñecementos e 

respondendo con 

erros frecuentes as 

preguntas formuladas 

na actividade. 

Segue as instrucións 

ou pautas para 

analizar un mapa 

sobre o imperio de 

Alexandre Magno, 

comprende de forma 

aproximada os 

sucesos descritos no 

mapa e responde 

brevemente as 

preguntas formuladas 

con algúns erros 

ocasionais. 

Segue as instrucións 

ou pautas para 

analizar un mapa 

sobre o imperio de 

Alexandre Magno, 

comprende os 

sucesos descritos no 

mapa e responde 

brevemente as 

preguntas formuladas 

de forma adecuada. 

Segue as instrucións 

ou pautas para 

analizar un mapa 

sobre o imperio de 

Alexandre Magno, 

alcanza un 

coñecemento preciso 

dos sucesos descritos 

no mapa e responde 

detalladamente as 

preguntas 

formuladas. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.18. Distinguir entre o sistema político 

grego e o helenístico. 

Est. Apr. XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de 

Pericles co Imperio de Alexandre Magno. 

3.18.2.1 Explica as 

principais diferenzas 

entre a forma de 

goberno de 

Macedonia, de 

Esparta e Atenas, e 

indica como 

conseguiu Macedonia 

dominar toda a 

Hélade. 

Ten dificultades para 

propor e explicar as 

principais diferenzas 

entre a forma de 

goberno de 

Macedonia en 

relación á de Esparta 

e Atenas, e indicar 

como conseguiu 

Macedonia dominar 

toda a Hélade. 

Explica de forma 

básica as principais 

diferenzas entre a 

forma de goberno de 

Macedonia en 

relación á de Esparta 

e Atenas, pero ten 

dificultades para 

indicar como 

conseguiu 

Macedonia dominar 

toda a Hélade. 

Explica 

correctamente as 

principais diferenzas 

entre a forma de 

goberno de 

Macedonia en 

relación á de Esparta 

e Atenas, e indica 

como conseguiu 

Macedonia dominar 

toda a Hélade. 

Explica 

correctamente as 

principais diferenzas 

entre a forma de 

goberno de 

Macedonia da de 

Esparta e Atenas, e 

indica como 

conseguiu 

Macedonia dominar 

toda a Hélade e 

extrae conclusións ao 

respecto. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo. 

3.19.1.1 Analiza e 

caracteriza un 

mosaico e describe a 

escea que representa 

valorando a 

neutralidade ou 

obxectividade do 

artista. 

Le os textos 

explicativos que 

acompañan a 

ilustración do 

mosaico sen chegar a 

comprender a escea 

representada, a 

actitude do artista nin 

os principais trazos 

da obra. 

Identifica os 

personaxes e a escea 

representada con 

axuda do pé de 

ilustración e describe 

brevemente como 

representa a obra o 

suceso histórico ao 

que fai referencia. 

Identifica os 

personaxes e a escea 

representada con 

axuda do pé de 

ilustración, describe 

adecuadamente como 

representa a obra o 

suceso histórico ao 

que fai referencia e 

sinala a actitude do 

artista. 

Identifica os 

personaxes e a escea 

representada con 

axuda do pé de 

ilustración, describe 

detalladamente como 

representa a obra o 

suceso histórico ao 

que fai referencia e 

sinala a actitude do 

artista argumentando 

a súa opinión. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo. 

3.19.1.2 Describe 

como era o santuario 

de Olimpia e clasifica 

e caracteriza as súas 

principais 

construcións a partir 

da observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe este lugar 

sagrado. 

Describe moi 

brevemente a 

ilustración do 

santuario e sinala os 

seus edificios sen 

chegar a describilos 

nin a identificar as 

súas funcións. 

Describe brevemente 

a ilustración do 

santuario, sinala e 

clasifica con algún 

erro ocasional os 

seus edificios e 

esboza unha 

explicación breve e 

incompleta sobre 

estes edificios. 

Describe 

adecuadamente a 

ilustración do 

santuario, sinala e 

clasifica 

correctamente os 

seus edificios e 

explica 

correctamente 

algunhas 

características destes 

edificios. 

Describe 

detalladamente a 

ilustración do 

santuario, sinala e 

clasifica 

correctamente os 

seus edificios e 

explica con precisión 

todas as 

características 

relevantes destes 

edificios. 

T. 14 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo. 

3.19.1.3 Identifica e 

describe as 

características das 

ordes dórica, xónica, 

e corintia. 

Recoñece a 

existencia de tres 

ordes arquitectónicas 

en Grecia sen chegar 

a recordar os seus 

nomes nin a 

identificalas. 

Coñece a existencia 

das ordes dórica, 

xónica e corintia e 

recoñece as 

características dos 

capiteis de cada unha 

destas ordes. 

Coñece a existencia 

das ordes dórica, 

xónica e corintia, 

describe brevemente 

os capiteis e o fuste 

de cada unha destas 

ordes. 

Coñece a existencia 

das ordes dórica, 

xónica e corintia e 

describe con detalle 

o capitel, o fuste e o 

entaboamento en 

cada unha destas 

ordes. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo. 

3.19.1.4 Describe 

dúas pezas de 

cerámica  a partir 

dunha serie de pautas 

sobre o seu estilo, a 

escea que representa 

e a súa técnica de 

elaboración. 

Identifica as pezas de 

cerámica e sinala de 

forma inconexa 

algunha 

característica do seu 

estilo, a escea que 

representa ou a súa 

técnica de 

elaboración. 

Identifica as pezas de 

cerámica e describe 

brevemente algunha 

das súas 

características en 

relación ao seu estilo, 

a escea que 

representa e a súa 

técnica de 

elaboración. 

Identifica as pezas de 

cerámica e describe 

adecuadamente as 

súas principais 

características en 

relación ao seu estilo, 

a escea que 

representa e a súa 

técnica de 

elaboración. 

Identifica as pezas de 

cerámica e describe 

con detalle as súas 

principais 

características en 

relación ao seu estilo, 

a escea que 

representa e a súa 

técnica de 

elaboración 

relacionando estes 

trazos co seu 

contexto histórico. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte 

grega e a súa evolución no tempo. 

3.19.1.5 Describe con 

detalle un edificio o 

Partenón a partir da 

resposta a un 

completo 

cuestionario sobre as 

súas características 

arquitectónicas e o 

seu contexto 

histórico. 

Identifica o Partenón 

e a súa función como 

templo e sinala de 

forma inconexa 

algunha 

característica do seu 

aspecto ou do seu 

contexto histórico. 

Identifica o Partenón 

e a súa función como 

templo e describe 

brevemente o seu 

aspecto exterior e a 

súa estrutura 

arquitectónica. 

Identifica o Partenón 

e a súa función como 

templo, caracteriza 

adecuadamente o seu 

aspecto exterior e a 

súa estrutura 

arquitectónica e 

describe brevemente 

o seu estilo artístico.  

Identifica o Partenón 

e a súa función como 

templo, caracteriza 

con detalle o seu 

aspecto exterior e a 

súa estrutura 

arquitectónica e 

describe o seu estilo 

artístico 

contextualizándoo na 

súa etapa histórica. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das distintas 

áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

3.19.2.1 Redacta 

unha explicación 

detallando os 

principais trazos da 

civilización grega a 

partir dos contidos do 

tema e unha serie de 

pautas. 

Enumera algún trazo 

da civilización grega 

de forma pouco 

inconexa e amosa un 

baixo grao de 

coñecemento e 

comprensión da 

civilización helénica. 

Explica brevemente e 

de forma incompleta 

a maioría dos trazos 

relevantes da 

civilización grega. 

Explica 

adecuadamente todos 

ou a maioría dos 

trazos relevantes da 

civilización grega. 

Explica de forma 

detallada os trazos 

relevantes da 

civilización grega 

achegando exemplos 

e argumentando as 

súas afirmacións. 

T. 11 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.19. Entender o alcance do “clásico” na 

arte e a cultura occidentais . 

Est. Apr. XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das distintas 

áreas do saber grego, e discute por que se considera que a cultura 

europea parte da Grecia clásica. 

3.19.2.2 Coñece o 

argumento da Odisea 

e o significado da 

palabra odisea. 

Amosa escaso 

interese no 

coñecemento da 

Odisea e ten unha 

noción inexacta ou 

errónea do 

significado da 

palabra odisea na 

actualidade. 

Sinala de forma 

imprecisa ou 

inconexa algunha 

característica, 

episodio ou anécdota 

da Odisea e 

comprende de forma 

aproximada o 

significado da 

palabra odisea na 

actualidade. 

Describe brevemente 

algúns episodios ou 

anécdotas da Odisea 

e define o significado 

da palabra odisea na 

actualidade. 

Describe con detalle 

distintos episodios ou 

anécdotas da Odisea 

e define o significado 

da palabra odisea na 

actualidade 

relacionándoo coa 

obra literaria. 

T. 11 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas etapas 

da expansión de Roma. 

3.20.1.1 Describe o 

proceso de expansión 

do Imperio romano, 

as súas fases e os 

territorios 

conquistados en cada 

fase. 

Interpreta o mapa de 

forma imprecisa e 

sen chegar a 

comprender o 

proceso de expansión 

da civilización 

romana 

Interpreta o mapa 

adecuadamente e 

obtén unha idea de 

conxunto sobre o 

proceso de expansión 

da civilización 

romana sen 

establecer unha 

cronoloxía clara de 

cada etapa. 

Interpreta o mapa 

adecuadamente, 

obtén unha idea de 

conxunto sobre o 

proceso de expansión 

da civilización 

romana e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso. 

Interpreta o mapa 

con precisión, obtén 

un coñecemento 

detallado sobre o 

proceso de expansión 

da civilización 

romana e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso 

describindo os 

territorios 

conquistados en cada 

etapa. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas etapas 

da expansión de Roma. 

3.20.1.2 Describe o 

significado actual 

dunha serie de 

conceptos clave da 

cultura occidental de 

procedencia grega e 

sinala a etimoloxía de 

cada termo. 

Busca información 

sobre os termos a 

definir en dicionarios 

ou na Internet e copia 

as súas definicións 

sen comprender con 

claridade o 

significado dalgúns 

deles nin a súa 

etimoloxía incluso 

con axuda docente. 

Describe o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados de forma 

esquemática ou 

incompleta, 

comprende de forma 

aproximada o seu 

significado e necesita 

pautas ou axuda para 

descompor ou 

recoñecer a 

etimoloxía das 

palabras. 

Describe 

correctamente o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados, defíneos 

correctamente e é 

capaz de sinalar a 

orixe etimolóxica dos 

termos ou 

compoñentes de 

orixe grega que 

compoñen a maioría 

das palabras 

propostas. 

Describe 

correctamente o 

significado actual 

dos distintos 

conceptos 

formulados, defíneos 

correctamente e é 

capaz de sinalar a 

orixe etimolóxica dos 

termos ou 

compoñentes de 

orixe grega que 

compoñen as 

palabras propostas e 

de sinalar exemplos 

doutras palabras coa 

mesma etimoloxía. 

T. 14 
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Bloque 3 Crit. Aval. B3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas etapas 

da expansión de Roma. 

3.20.1.3 Elabora 

cinco textos breves 

argumentando por 

que a cultura europea 

actual é herdeira da 

cultura clásica 

grecorromana. 

Enumera algún trazo 

da cultura 

grecorromana de 

forma inconexa e sen 

establecer 

paralelismos ou 

influencias da 

civilización 

grecorromana sobre a 

cultura europea. 

Explica brevemente e 

de forma incompleta 

trazos relevantes da 

cultura grecorromana 

e sinala algunhas 

conexións ou legados 

da civilización 

grecorromana 

presentes na actual 

cultura europea. 

Explica 

adecuadamente 

trazos relevantes da 

cultura grecorromana 

e explica de forma 

breve e correcta as 

conexións ou 

paralelismos entre os 

trazos grecorromanos 

descritos coa cultura 

europea. 

Explica de forma 

detallada trazos 

relevantes da cultura 

grecorromana e 

explica con precisión 

conexións ou 

paralelismos entre os 

trazos grecorromanos 

descritos coa cultura 

europea achegando 

exemplos e 

argumentando as 

súas afirmacións. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas distintas etapas 

da expansión de Roma. 

3.20.1.4 Caracteriza 

as Guerras Púnicas e 

a evolución dos 

territorios romanos e 

cartaxineses con 

axuda da observación 

dun mapa. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

imprecisa e sen 

chegar a describir 

claramente a 

evolución das 

Guerras Púnicas nin 

os territorios 

romanos e 

cartaxineses. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

adecuada e realiza 

unha descrición 

breve e incompleta 

sobre a evolución das 

Guerras Púnicas e os 

territorios romanos e 

cartaxineses. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

adecuada e describe 

correctamente a 

evolución das 

Guerras Púnicas, os 

territorios romanos e 

cartaxineses e a ruta 

de Aníbal durante a 

expedición 

cartaxinesa. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

precisa e describe 

con detalle a 

evolución das 

Guerras Púnicas, os 

territorios romanos e 

cartaxineses e a ruta 

de Aníbal durante a 

expedición 

cartaxinesa. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.1. Describe as 

funcións das 

institucións da Roma 

republicana e valora 

cal é a institución 

máis relevante a 

partir da 

interpretación dun 

esquema. 

Identifica as 

institucións da Roma 

republicana e 

describe as súas 

funcións de forma 

confusa ou con 

incorreccións. 

Describe de forma 

breve e incompleta o 

funcionamento das 

institucións da Roma 

republicana e sinala 

cal é a institución 

máis importante. 

Describe de forma 

adecuada o 

funcionamento das 

institucións da Roma 

republicana e sinala 

cal é a institución 

máis importante. 

Describe de forma 

detallada o 

funcionamento e a 

composición das 

institucións da Roma 

republicana e sinala 

cal é a institución 

máis importante 

argumentando o 

motivo da súa 

elección. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.2. Explica se, 

segundo os 

parámetros actuais, o 

sistema de goberno 

da República romana 

pode considerarse 

unha democracia ou 

unha oligarquía e 

argumenta a resposta. 

Amosa escaso 

interese na actividade 

proposta e non chega 

a explicitar ningunha 

opinión ou 

razoamento sobre a 

cuestión formulada. 

Explica se o sistema 

de goberno da 

República romana 

pode considerarse 

unha democracia ou 

unha oligarquía 

argumentando a súa 

resposta de forma 

pouco clara ou 

confusa  

Explica se o sistema 

de goberno da 

República romana 

pode considerarse 

unha democracia ou 

unha oligarquía e 

argumenta breve e 

correctamente a súa 

resposta. 

Explica se o sistema 

de goberno da 

República romana 

pode considerarse 

unha democracia ou 

unha oligarquía, 

argumenta 

correctamente a súa 

resposta, e extrae 

conclusións ao 

respecto. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.3 Identifica as 

características dos 

sistemas de goberno 

da República e do 

Imperio describindo 

con detalle as súas 

diferenzas. 

Identifica de forma 

illada algunha 

característica dos 

sistemas de goberno 

da República e do 

Imperio sen chegar a 

obter unha 

comprensión clara de 

ningún dos dous 

sistemas de goberno. 

Sinala as principais 

características dos 

sistemas de goberno 

da República e do 

Imperio sen chegar a 

describilas nin a 

comparar ambos os 

dous sistemas de 

goberno. 

Describe de forma 

adecuada as 

características dos 

sistemas de goberno 

da República e do 

Imperio e sinala 

brevemente as súas 

diferenzas máis 

relevantes. 

Describe de forma 

detallada as 

características dos 

sistemas de goberno 

da República e do 

Imperio e explica de 

forma razoada as 

súas diferenzas máis 

relevantes. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.4 Recoñece e 

sitúa 

cronoloxicamente o 

período da Pax 

romana e sinala as 

particularidades da 

organización social e 

política romana 

durante este período. 

Identifica de forma 

inexacta a cronoloxía 

da Pax romana e 

enuncia que foi un 

período de paz.. 

Recoñece o período 

de tempo que abarca 

a Pax romana e 

sinala que foi un 

período de paz e 

prosperidade 

enunciando 

brevemente os 

factores que 

favoreceron esta 

prosperidade. 

Recoñece o período 

de tempo que abarca 

a Pax romana, sinala 

que foi un período de 

paz e prosperidade e 

describe brevemente 

os factores que 

favoreceron a 

prosperidade e a 

organización 

administrativa do 

Imperio neste 

período. 

Recoñece o período 

de tempo que abarca 

a Pax romana, 

explica que foi un 

período de paz e 

prosperidade e 

describe con detalle 

os factores que 

favoreceron a 

prosperidade e a 

organización 

administrativa do 

Imperio neste 

período. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.5 Interpreta un 

texto sobre a visita a 

Roma dun lexionario 

e unha serie de 

ilustracións para 

elaborar unha 

descrición detallada e 

un itinerario de visita 

da Roma imperial. 

Sinala de forma 

inconexa algúns 

datos que transmiten 

ambas as dúas fontes 

sen chegar a realizar 

unha descrición nin 

un itinerario da 

cidade de Roma. 

Describe brevemente 

a información que 

transmiten ambas as 

dúas fontes e elabora 

un itinerario inexacto 

e incompleto da 

cidade de Roma. 

Describe 

adecuadamente a 

información que 

transmiten ambas as 

dúas fontes e elabora 

un itinerario da 

cidade de Roma 

esbozando as 

características de 

cada elemento 

sinalado nel. 

Describe con detalle 

a información que 

transmiten ambas as 

dúas fontes e elabora 

un itinerario moi 

preciso da cidade de 

Roma detallando as 

características de 

cada elemento 

sinalado nel. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.6 Identifica as 

características da 

organización e os 

grupos sociais 

durante a República e 

o Imperio 

describindo con 

detalle as diferenzas 

existentes en ambos 

os dous períodos. 

Identifica de forma 

illada algunha 

característica da 

organización e os 

grupos sociais 

durante a República 

e o Imperio sen 

chegar a obter unha 

comprensión clara da 

sociedade romana 

durante ambos os 

dous períodos. 

Sinala as principais 

características da 

organización e os 

grupos sociais 

durante a República 

e o Imperio sen 

chegar a describir 

con claridade ambas 

as dúas formas de 

organización social 

nin as súas 

diferenzas. 

Describe de forma 

adecuada as 

características da 

organización e os 

grupos sociais 

durante a República 

e o Imperio e sinala 

brevemente as súas 

diferenzas máis 

relevantes en ambos 

os dous períodos. 

Describe de forma 

detallada as 

características da 

organización e os 

grupos sociais 

durante a República 

e o Imperio e explica 

de forma razoada as 

súas diferenzas máis 

relevantes en ambos 

os dous períodos. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.7 Describe os 

principais aspectos 

da crise social, 

económica e política 

do Imperio romano 

no século III d. C. 

Recoñece a 

existencia da crise do 

Imperio romano no 

século III d.C sen 

chegar e enumerar as 

súas causas. 

Recoñece a 

existencia da crise do 

Imperio romano no 

século III d.C e 

sinala algunhas das 

súas causas e 

consecuencias desta 

crise no ámbito 

social, económico e 

político. 

Recoñece a 

existencia da crise do 

Imperio romano no 

século III d.C e 

describe brevemente 

as principais causas e 

consecuencias desta 

crise no ámbito 

social, económico e 

político. 

Recoñece a 

existencia da crise do 

Imperio romano no 

século III d.C e 

describe con detalle e 

de forma razoada as 

principais causas e 

consecuencias desta 

crise no ámbito 

social, económico e 

político. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.8 Busca 

información no libro 

de texto e noutras 

fontes sobre Roma e 

os pobos xermánicos 

e compara con detalle 

ambas as dúas 

civilizacións. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información que 

necesita no libro de 

texto e noutras fontes 

e para esbozar 

algunha explicación 

sobre ambas as dúas 

civilizacións. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información que 

necesita no libro de 

texto e noutras fontes 

e explica de forma 

imprecisa algunhas 

características de 

ambas as dúas 

civilizacións. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información que 

necesita no libro de 

texto e noutras fontes 

e explica 

correctamente as 

características de 

ambas as dúas 

civilizacións 

comparándoas 

brevemente.  

Localiza de forma 

autónoma a 

información que 

necesita no libro de 

texto e noutras fontes 

e explica con detalle 

as características de 

ambas as dúas 

civilizacións 

comparándoas de 

forma exhaustiva. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.9 Completa 

unha táboa 

establecendo as 

principais 

características das 

institucións da 

República romana. 

Completa unha táboa 

sobre as principais 

características das 

institucións da 

República romana 

cometendo erros ou 

deixando entradas 

sen completar. 

Completa unha táboa 

sobre as principais 

características das 

institucións da 

República romana 

con algún erro 

ocasional. 

Completa 

correctamente unha 

táboa sobre as 

principais 

características das 

institucións da 

República romana. 

Completa 

correctamente unha 

táboa sobre as 

principais 

características das 

institucións da 

República romana 

sen consultar o libro 

nin outras fontes. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.10 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades que se 

realizaban en 

distintas 

dependencias dunha 

domus a partir da 

observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe como era 

unha casa romana. 

Sinala o nome das 

dependencias dunha 

domus e cita algunha 

das actividades que 

se realizaba nelas. 

Describe brevemente 

as dependencias 

dunha domus e 

explica de forma 

aproximada as 

actividades que se 

realizaba nelas. 

Describe con certo 

grao de detalle as 

dependencias dunha 

domus e explica 

adecuadamente as 

actividades que se 

realizaban nelas e os 

trazos máis 

destacados da vida 

cotiá dun cidadán 

romano. 

Describe con detalle 

as dependencias 

dunha domus, 

explica con precisión 

as actividades que se 

realizaban nelas e 

reconstrúe como era 

a vida dun cidadán 

romano a partir da 

caracterización da 

súa vivenda. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.11 Interpreta 

un texto sobre a vida 

cotiá dun patricio 

hispanorromano e 

unha serie de 

ilustracións para 

elaborar unha 

descrición detallada 

do desenvolvemento 

e celebración dun 

banquete. 

Sinala de forma 

inconexa algúns 

datos que transmiten 

ambas fontes sen 

chegar a realizar 

unha descrición do 

desenvolvemento e 

celebración dun 

banquete. 

Describe brevemente 

a información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora unha 

descrición breve e 

incompleta do 

desenvolvemento e a 

celebración dun 

banquete. 

Describe 

adecuadamente a 

información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora unha 

descrición breve do 

desenvolvemento 

dun banquete na que 

se sinalan os 

principais momentos 

e particularidades 

deste tipo de 

celebracións. 

Describe con detalle 

a información que 

transmiten ambas 

fontes e elabora unha 

descrición precisa e 

detallada do 

desenvolvemento 

dun banquete na que 

se caracterizan os 

principais momentos 

e particularidades 

deste tipo de 

celebracións. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.12 Describe a 

vida cotiá e as 

actividades 

económicas agrarias 

dos romanos a partir 

da observación dunha 

ilustración na que se 

reconstrúe como era 

unha vila agrícola. 

Identifica nunha 

ilustración algunha 

particularidade da 

vida cotiá e as 

actividades agrarias 

dos romanos sen 

chegar a comprender 

nin a describir como 

era a vida e a 

actividade agrícola 

nunha vila. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades agrarias 

dos romanos e 

esboza unha 

explicación breve 

sobre algúns aspectos 

da vida e a actividade 

agrícola nunha vila. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades agrarias 

dos romanos, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida 

nunha vila e explica 

brevemente as 

diferentes 

actividades 

económicas propias 

desta redonda. 

Identifica nunha 

ilustración as 

particularidades da 

vida cotiá e as 

actividades agrarias 

dos romanos, obtén 

unha visión de 

conxunto da vida 

nunha vila e explica 

con detalle as 

diferentes 

actividades 

económicas propias 

desta redonda con 

exemplos e 

argumentos. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.20. Caracterizar os trazos principais da 

sociedade, economía e cultura romanas e recoñecer os conceptos 

de cambio e continuidade na historia da Roma antiga. 

Est. Apr. XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as 

formas de vida republicanas e as do imperio na Roma antiga. 

3.20.2.13 Interpreta 

información sobre 

unha festa romana e a 

emprega para simular 

ou escenificar en 

grupo este tipo de 

celebracións 

romanas. 

Amosa pouca 

predisposición á 

realización da 

actividade e escasos 

coñecementos sobre 

as festas romanas e 

as súas principais 

características. 

Amosa interese na 

realización da 

actividade e 

demostra un 

coñecemento básico 

dalgúns trazos ou 

características das 

festas romanas 

durante a realización 

da actividade. 

Amosa interese na 

realización da 

actividade e 

demostra un 

coñecemento 

detallado dos 

principais trazos ou 

características das 

festas romanas 

durante a realización 

da actividade. 

Participa de forma 

moi activa na 

realización da 

actividade e 

demostra un elevado 

coñecemento tanto 

das principais 

características como 

de diversos detalles 

propios das festas 

romanas durante a 

realización da 

actividade. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.1 Recoñece e 

describe con detalle 

os principais 

monumentos e 

edificios da Roma 

imperial. 

Sinala de forma 

incompleta algúns 

dos monumentos e 

edificios da Roma 

imperial e sinala a 

súa función ou 

utilidade. 

Enumera os 

monumentos e 

edificios da Roma 

imperial, sinala a súa 

función ou utilidade 

e esboza unha 

explicación 

incompleta sobre as 

súas características. 

Enumera os 

monumentos e 

edificios da Roma 

imperial, describe a 

súa función ou 

utilidade e explica 

adecuadamente as 

súas características. 

Enumera os 

monumentos e 

edificios da Roma 

imperial, describe a 

súa función ou 

utilidade e explica 

con detalle as súas 

características 

relacionándoas coa 

función do 

monumento ou 

edificio. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.2 Compara un 

templo romano e un 

grego identificando 

as súas similitudes e 

diferenzas a partir da 

observación de 

ilustracións. 

Observa o templo 

grego e romano 

cunha atención 

intermitente e 

limítase a escoitar as 

semallanzas e 

diferenzas entre 

ambos os dous cando 

as sinala o docente. 

Observa o templo 

grego e romano 

atentamente e sinala 

algún dos elementos 

comúns dos templos 

gregos e romanos sen 

chegar a sinalar 

diferenzas entre 

ambos os dous. 

Observa o templo 

grego e romano 

atentamente e sinala 

a maioría dos 

elementos comúns 

dos templos gregos e 

romanos e algunha 

das súas diferenzas. 

Observa o templo 

grego e romano 

atentamente e explica 

brevemente os 

principais elementos 

comúns dos templos 

gregos e romanos e 

as súas diferenzas. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.3 Analiza a 

ilustración do 

Panteón de Roma e 

describe os 

elementos adoptados 

da arquitectura grega 

e as achegas romanas 

que incorpora. 

Analiza a ilustración 

do Panteón de Roma 

e sinala de forma 

inconexa algún 

elemento propio da 

arquitectura grega 

presente no edificio. 

Analiza a ilustración 

do Panteón de Roma, 

enumera diferentes 

elementos da 

arquitectura grega 

presentes no edificio 

e sinala a cúpula 

como unha achega da 

arquitectura romana. 

Analiza a ilustración 

do Panteón de Roma, 

describe brevemente 

os principais 

elementos da 

arquitectura grega 

presentes no edificio 

e explica de forma 

somera que a cúpula 

como unha achega da 

arquitectura romana. 

Analiza a ilustración 

do Panteón de Roma, 

describe con detalle 

os principais 

elementos da 

arquitectura grega 

presentes no edificio 

e explica con 

precisión a 

importancia da 

cúpula e do oculus 

como achegas da 

arquitectura romana.. 

T. 14 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.4 Elabora un 

texto explicativo 

detallado e 

argumentado 

comparando e 

analizando o carácter 

idealista da escultura 

grega co realismo da 

romana. 

Sinala que a 

escultura grega é 

idealista e a romana é 

realista sen 

argumentar nin 

apoiar con exemplos 

as súas afirmacións. 

Sinala algún trazo do 

idealismo escultórico 

grego e do realismo 

romana nun texto 

breve, pouco 

detallada e 

escasamente 

argumentado. 

Describe brevemente 

os principais trazos 

do idealismo 

escultórico grego e 

do realismo romano 

argumentado 

adecuadamente as 

súas afirmacións e 

sinalando algún 

exemplo. 

Caracteriza os 

principais trazos do 

idealismo escultórico 

grego e do realismo 

romano nun texto 

detallada, ben 

argumentado e no 

que se empregan 

diversos exemplos 

para xustificar as 

afirmacións. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.5 Analiza e 

compara con detalle 

as esculturas do 

Discóbolo e do 

Gálata moribundo a 

partir da compleción 

dunha táboa. 

Amosa escaso 

interese na 

realización da 

actividade e limítase 

a seguir indicacións 

do docente ou a 

copiar as entradas da 

táboa a partir das 

intervencións doutros 

compañeiros. 

Rellena a táboa de 

forma incompleta ou 

con algúns erros 

ocasionais e 

amosando problemas 

na análise e 

comparación de 

ambas as dúas 

esculturas. 

Enche a táboa de 

forma correcta 

describindo de forma 

breve e superficial as 

características do 

Discóbolo e do 

Gálata moribundo. 

Enche a táboa de 

forma detallada 

describindo con 

precisión as 

características do 

Discóbolo e do 

Gálata moribundo. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.6 Describe con 

detalle un mosaico 

romano a partir da 

compleción dunha 

ficha artística sobre 

as súas 

características. 

Identifica e localiza a 

obra de arte proposta 

e sinala de forma 

inconexa algunha 

característica do seu 

aspecto e da escea 

que recrea. 

Identifica e localiza a 

obra de arte proposta 

e describe 

brevemente o seu 

aspecto exterior e a 

escea que recrea 

situándoa no seu 

contexto histórico. 

Identifica e localiza a 

obra de arte proposta, 

describe 

adecuadamente  o 

seu aspecto exterior, 

a escea que recrea 

situándoa no seu 

contexto histórico e 

sinalando algún trazo 

do seu estilo 

artístico. 

Identifica e localiza a 

obra de arte proposta, 

describe 

adecuadamente o seu 

aspecto exterior, a 

escea que recrea 

situándoa no seu 

contexto histórico e 

describe con detalle 

o seu estilo artístico. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.7 Identifica as 

partes dun teatro 

romano e compárao 

cun grego. 

Non identifica as 

partes dun teatro 

romano nin grego. 

Identifica partes do 

teatro romano e 

grego, pero non os 

sabe comparar. 

Identifica case todas 

as partes de teatros 

romanos e gregos, 

pero cústalle algo 

comparalos. 

Identifica todas as 

partes do teatro 

romano e do grego e 

compáraos 

perfectamente. 

T. 14 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.8 Recoñece e 

describe con detalle a 

estrutura dunha 

cidade romana e os 

seus principais 

edificios e 

infraestruturas. 

Sinala de forma 

incompleta algúns 

dos edificios e 

infraestruturas dunha 

cidade romana. 

Enumera os edificios 

e infraestruturas 

dunha cidade romana 

e esboza unha 

explicación 

incompleta sobre as 

características da súa 

estrutura e trazado 

urbanístico. 

Enumera os edificios 

e infraestruturas 

dunha cidade romana 

e explica 

adecuadamente as 

características da súa 

estrutura e trazado 

urbanístico. 

Enumera e describe 

os edificios e 

infraestruturas dunha 

cidade romana e 

explica con detalle as 

características da súa 

estrutura e trazado 

urbanístico. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.21. Identificar e describir os trazos 

característicos de obras da arte grega e romana, diferenciando 

entre os que son específicos. 

Est. Apr. XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 

escultóricas de época grega e romana. 

3.21.1.9 Elixe unha 

obra pública romana 

e fai unha ficha 

completa sobre ela 

Non sabe facer unha 

ficha sobre unha obra 

pública romana. 

Fai unha ficha moi 

incompleta e 

incorrecta dunha 

obra pública romana. 

Fai unha ficha breve 

e bastante correcta 

dunha obra pública 

romana. 

Fai unha ficha moi 

completa e correcta 

dunha obra pública 

romana. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios administrativos en época romana. 

3.22.1.1 Describe a 

conquista romana de 

Hispania, as súas 

fases e os territorios 

conquistados en cada 

fase a partir da 

observación dun 

mapa e a lectura dun 

texto explicativo. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo de 

forma imprecisa e 

sen chegar a 

comprender a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo 

adecuadamente e 

obtén unha idea de 

conxunto sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases sen establecer 

unha cronoloxía clara 

de cada etapa. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo, 

obtén unha idea de 

conxunto sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo con 

precisión, obtén un 

coñecemento 

detallado sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso 

describindo os 

territorios 

conquistados en cada 

etapa. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios administrativos en época romana. 

3.22.1.2 Analiza un 

mapa histórico da 

Península Ibérica en 

época romana e 

sinala cales foron as 

provincias nas que 

dividiu Hispania, 

recoñecer as 

provincias e data 

correctamente a etapa 

á que se refire o 

mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa sen 

relacionalas 

directamente cos 

actuais territorios ou 

divisións territoriais 

da Península. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, relaciónaas 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península e sinala de 

forma imprecisa a 

etapa á que 

corresponde o mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, relaciónaas 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península e sinala 

con precisión o 

século IV d.C como 

a etapa á que 

corresponde o mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, relaciónaas 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península, recoñece 

as cidades que 

aparecen no mapa e o 

seu nome actual e 

sinala con precisión 

o século IV d.C 

como a etapa á que 

corresponde o mapa. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios administrativos en época romana. 

3.22.1.3 Describe a 

conquista romana de 

Hispania, as súas 

fases e os territorios 

conquistados en cada 

fase a partir da 

observación dun 

mapa e a lectura dun 

texto explicativo. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo de 

forma imprecisa e 

sen chegar a 

comprender a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo 

adecuadamente e 

obtén unha idea de 

conxunto sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases sen establecer 

unha cronoloxía clara 

de cada etapa. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo, 

obtén unha idea de 

conxunto sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso. 

Interpreta o mapa e o 

texto explicativo con 

precisión, obtén un 

coñecemento 

detallado sobre a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases e sinala a 

cronoloxía das 

diferentes etapas 

deste proceso 

describindo os 

territorios 

conquistados en cada 

etapa. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios administrativos en época romana. 

3.22.1.4 Analiza un 

mapa histórico da 

Península Ibérica en 

época romana e 

sinala cales foron as 

provincias nas que 

dividiu Hispania, 

recoñecer as 

provincias e data 

correctamente a etapa 

á que se refire o 

mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa sen 

relacionalas 

directamente cos 

actuais territorios ou 

divisións territoriais 

da Península. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, as relaciona 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península e sinala de 

forma imprecisa a 

etapa á que 

corresponde o mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, as relaciona 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península e sinala 

con precisión o 

século IV d.C como 

a etapa á que 

corresponde o mapa. 

Identifica as 

provincias sinaladas 

no mapa, as relaciona 

cos actuais territorios 

ou divisións 

territoriais da 

Península, recoñece 

as cidades que 

aparecen no mapa e o 

seu nome actual e 

sinala con precisión 

o século IV d.C 

como a etapa á que 

corresponde o mapa. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se 

reflicten os cambios administrativos en época romana. 

3.22.1.5 Caracteriza a 

conquista romana de 

Hispania, as súas 

fases e os territorios 

conquistados en cada 

fase a partir da 

análise pautada dun 

mapa. 

Interpreta o mapa de 

forma imprecisa e 

sen chegar a 

comprender a 

evolución da 

conquista romana de 

Hispania e as súas 

fases. 

Interpreta o mapa 

seguindo 

adecuadamente unha 

serie de pautas e 

sinala correctamente 

as fases da conquista 

de Hispania e a súa 

cronoloxía. 

Interpreta o mapa 

seguindo 

adecuadamente unha 

serie de pautas, 

sinala correctamente 

as fases da conquista 

de Hispania e a súa 

cronoloxía e sinala o 

lugar de inicio da 

conquista e os 

lugares de oposición 

da poboación 

indíxena á conquista 

romana. 

Interpreta o mapa 

seguindo con 

precisión unha serie 

de pautas, describe 

correctamente as 

fases da conquista de 

Hispania e a súa 

cronoloxía e describe 

o lugar de inicio da 

conquista e os 

lugares de oposición 

da poboación 

indíxena á conquista 

romana. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.1 Busca 

información na 

Internet sobre os 

Evanxeos e as 

narracións que 

realizan sobre a vida 

de Xesús e 

coméntaos coas súas 

propias palabras. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet e para 

explicar os Evanxeos 

e as narracións que 

realizan sobre a vida 

de Xesús. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica de 

forma confusa ou 

con erros ocasionais 

os Evanxeos e as 

narracións que 

realizaban sobre a 

vida de Xesús. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica 

correctamente os 

Evanxeos e as 

narracións que 

realizaban sobre a 

vida de Xesús. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información en 

Internet, explica con 

detalle os Evanxeos e 

as narracións que 

realizaban sobre a 

vida de Xesús e 

extrae conclusións ou 

opinións 

argumentadas ao 

respecto. 

T. 13 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.2 Analiza 

atentamente unha 

escea da Crucifixión 

e explica o 

significado dos 

diferentes personaxes 

e símbolos que 

aparecen na escea. 

Recoñece que na 

escea se representa a 

Crucifixión e 

identifica algún dos 

personaxes que se 

representan na escea 

sen chegar a 

describilos. 

Explica brevemente a 

escea da Crucifixión 

que se representa na 

imaxe e describe 

algúns dos 

personaxes e 

símbolos que 

aparecen na escea. 

Explica 

adecuadamente a 

escea da Crucifixión 

que se representa na 

imaxe e describe de 

forma concisa os 

personaxes e 

símbolos que 

aparecen na escea. 

Explica con certo 

grao de detalle  a 

escea da Crucifixión 

que se representa na 

imaxe e describe 

adecuadamente os 

personaxes e 

símbolos que 

aparecen na escea. 

T. 13 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.3 Describe o 

símbolos do 

cristianismo e dos 

primeiros cristiáns en 

Roma coa axuda de 

diferentes 

documentos escritos 

e gráficos. 

Amosa unha baixa 

comprensión da 

información que 

transmiten os 

documentos e sinala 

de forma inconexa 

algún símbolo 

cristiano sen detallar 

o seu significado. 

Comprende de forma 

aproximada a 

información que 

transmiten os 

documentos e esboza 

unha explicación 

incompleta sobre os 

principais símbolos 

do cristianismo e dos 

primeiros cristiáns en 

Roma. 

Comprende 

adecuadamente a 

información que 

transmiten os 

documentos e 

describe de forma 

adecuada e breve os 

principais símbolos 

do cristianismo e dos 

primeiros cristiáns en 

Roma. 

Comprende con 

precisión a 

información que 

transmiten os 

documentos e explica 

con detalle os 

principais símbolos 

do cristianismo e dos 

primeiros cristiáns en 

Roma. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.4 Busca 

información na 

Internet sobre o mito 

de Heracles e 

coméntaa coas súas 

propias palabras. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet e para 

explicar o mito de 

Heracles. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica de 

forma incompleta ou 

con erros ocasionais 

o mito de Heracles. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información na 

Internet e explica 

correctamente o mito 

de Heracles. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información en 

Internet, explica con 

detalle o mito de 

Heracles e extrae 

conclusións ao 

respecto. 

T. 14 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.5 Describe as 

termas romanas de 

Lugo a partir da 

resposta a un 

cuestionario sobre as 

características que 

poden observarse no 

novo balnerario e 

sobre as actividades 

que se realizaban en 

ditas termas. 

Identifica a obra de 

arte proposta e sinala 

de forma inconexa 

algunha das súas 

características 

arquitectónicas ou 

das actividades que 

se realizaban en ditas 

termas. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe brevemente 

as características de 

ditas termas que 

poden observarse no 

novo balnerario e 

comenta algunha 

actividade propia das 

termas romanas. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe 

adecuadamente as 

características de 

ditas termas que 

poden observarse no 

novo balnerario e 

explica de forma 

concisa as principais 

actividades propias 

das termas romanas. 

Identifica a obra de 

arte proposta, 

describe con certo 

grao de detalle as 

características de 

ditas termas que 

poden observarse no 

novo balnerario e 

explica con 

detenimineto as 

principais 

actividades propias 

das termas romanas. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.6 Realiza unha 

procura de 

información na 

Internet ou outras 

fontes sobre a cidade 

de Lucus Augusti e 

emprega a 

información para 

completar unha ficha 

coas principais 

características desta 

cidade. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet ou outras 

fontes e completa a 

ficha de forma 

mecánica seguindo 

instrucións sen 

chegar a interpretar a 

información obtida. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes e elabora de 

forma incompleta ou 

con erros unha ficha 

con datos relevantes 

da cidade de Lucus 

Augusti. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes e completa 

adecuadamente unha 

ficha cos principais 

datos da cidade de 

Lucus Augusti. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes, completa con 

precisión e detalle 

unha ficha cos 

principais datos da 

cidade de Lucus 

Augusti e comenta a 

información obtida. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.7 Sinala o 

equivalente galego de 

diversas palabras 

latinas e identifica a 

orixe latina de 

numerosas palabras 

da lingua galega. 

Sinala algunhas 

palabras galegas 

equivalentes a unha 

serie de termos 

latinos propostos. 

Sinala a maioría das 

palabras galegas 

equivalentes a unha 

serie de termos 

latinos propostos e 

indaga a orixe latina 

dalgún termo galego. 

Sinala as palabras 

galegas equivalentes 

a unha serie de 

termos latinos 

propostos e indaga a 

orixe latina de cando 

menos cinco termos 

da lingua galega. 

Sinala as palabras 

galegas equivalentes 

a unha serie de 

termos latinos 

propostos e indaga a 

orixe latina de dez 

termos da lingua 

galega. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.2. Analiza diversos exemplos do legado 

romano que sobreviven na actualidade. 

3.22.2.8 Describe con 

detalle tres edificios 

públicos romanos 

representados en 

fotografías a partir da 

resposta a unha serie 

de actividades para 

analizar de forma 

pautada estas mostras 

do legado artístico 

romano. 

Recoñece o tipo de 

edificación dalgunha 

das obras públicas 

representadas nas 

fotografías e sinala 

de forma inconexa 

algunha 

característica do seu 

aspecto ou os seus 

materiais. 

Recoñece os tipos de 

edificación 

representados nas 

fotografías sinalando 

a súa función e 

describe brevemente 

o seu aspecto 

exterior e os 

materiais cos que se 

realizaron. 

Describe brevemente 

os tipos de 

edificación 

representados nas 

fotografías 

explicando a súa 

función e describe 

adecuadamente  o 

seu aspecto exterior e 

os materiais cos que 

se realizaron. 

Describe con detalle 

os tipos de 

edificación 

representados nas 

fotografías 

explicando a súa 

función, caracteriza 

adecuadamente  o 

seu aspecto exterior e 

os materiais cos que 

se realizaron e 

compara estas 

edificacións con 

construcións actuais 

similares. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.3. Entende qué significou a ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

3.22.3.1 Caracteriza 

as Guerras Púnicas e 

a evolución dos 

territorios romanos e 

cartaxineses con 

axuda da observación 

dun mapa. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

imprecisa e sen 

chegar a describir 

claramente a 

evolución das 

Guerras Púnicas nin 

os territorios 

romanos e 

cartaxineses. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

adecuada e realiza 

unha descrición 

breve e incompleta 

sobre a evolución das 

Guerras Púnicas e os 

territorios romanos e 

cartaxineses. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

adecuada e describe 

correctamente a 

evolución das 

Guerras Púnicas, os 

territorios romanos e 

cartaxineses e a ruta 

de Aníbal durante a 

expedición 

cartaxinesa. 

Interpreta o mapa e 

os contidos do libro 

de texto de forma 

precisa e describe 

con detalle a 

evolución das 

Guerras Púnicas, os 

territorios romanos e 

cartaxineses e a ruta 

de Aníbal durante a 

expedición 

cartaxinesa. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.3. Entende qué significou a ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

3.22.3.2 Identifica os 

elementos da cultura 

romana que 

adoptaron os 

hispanos e sinala 

cales deles se 

manteñen na 

actualidade. 

Sinala de forma 

illada algún elemento 

cultural romano que 

adoptaron os 

hispanos. 

Sinala diversos 

elementos culturais 

romanos que 

adoptaron os 

hispanos e realiza 

unha breve 

explicación sobre a 

romanización. 

Sinala os elementos 

culturais romanos 

que adoptaron os 

hispanos, explica 

correctamente en que 

que consistiu a 

romanización e 

sinala algún 

elemento da cultura 

romana que 

sobrevivira ata a 

actualidade.  

Sinala os elementos 

culturais romanos 

que adoptaron os 

hispanos, explica con 

detalle en que que 

consistiu a 

romanización e 

sinala elementos da 

cultura romano que 

se manteñan ata a 

actualidade 

valorando a presenza 

da cultura romana na 

nosa sociedade. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.3. Entende qué significou a ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

3.22.3.3 Realiza unha 

procura de 

información na 

Internet ou outras 

fontes sobre os restos 

romanos existentes 

na propia 

Comunidade 

comentando a 

información obtida. 

Necesita pautas ou 

axuda docente para 

localizar a 

información na 

Internet ou outras 

fontes e para 

interpretar e 

comentar a 

información obtida. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes e describe de 

forma imprecisa ou 

con erros de 

interpretación os 

principais restos 

romanos da 

Comunidade a partir 

da información 

obtida. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes e describe 

adecuadamente os 

principais restos 

romanos da 

Comunidade a partir 

da información 

obtida. 

Localiza de forma 

autónoma a 

información obtida 

na Internet ou outras 

fontes, describe con 

detalle os principais 

restos romanos da 

Comunidade a partir 

da información 

obtida e valora de 

forma razoada a 

importancia do 

patrimonio romano. 

T. 15 
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Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.3. Entende qué significou a ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

3.22.3.4 Describe as 

achegas na produción 

e as técnicas 

agrícolas que 

introduciron os 

romanos en Hispania. 

Sinala o nome 

dalgunha achega á 

agricultura 

introducida polos 

romanos en Hispania 

sen describila nin 

valorar a súa 

importancia. 

Describe brevemente 

algunha achega na 

produción e as 

técnicas ou 

instrumentos 

agrícolas 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e sinala que estas 

achegas supuxeron 

unha mellora da 

produción agraria. 

Describe con certo 

grao de detalle 

algunhas achegas na 

produción e as 

técnicas agrícolas ou 

instrumentos 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e explica brevemente 

por que estas achegas 

supuxeron unha 

mellora da produción 

agraria. 

Describe con detalle 

as principais achegas 

na produción e as 

técnicas agrícolas ou 

instrumentos 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e explica con 

precisión por que 

estas achegas 

supuxeron unha 

mellora da produción 

agraria. 

T. 15 

Bloque 3 Crit. Aval. 3.22. Establecer conexións entre o pasado da 

Hispania romana e o presente. 

Est. Apr. XHB3.22.3. Entende qué significou a ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociais e xeográficos. 

3.22.3.5 Describe as 

achegas na produción 

e as técnicas 

agrícolas que 

introduciron os 

romanos en Hispania. 

Sinala o nome 

dalgunha achega á 

agricultura 

introducida polos 

romanos en Hispania 

sen describila nin 

valorar a súa 

importancia. 

Describe brevemente 

algunha achega na 

produción e as 

técnicas ou 

instrumentos 

agrícolas 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e sinala que estas 

achegas supuxeron 

unha mellora da 

produción agraria. 

Describe con certo 

grao de detalle 

algunhas achegas na 

produción e as 

técnicas agrícolas ou 

instrumentos 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e explica brevemente 

por que estas achegas 

supuxeron unha 

mellora da produción 

agraria. 

Describe con detalle 

as principais achegas 

na produción e as 

técnicas agrícolas ou 

instrumentos 

introducidos polos 

romanos en Hispania 

e explica con 

precisión por que 

estas achegas 

supuxeron unha 

mellora da produción 

agraria. 

T. 15 

 
 
 
 
5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 
respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A Xeografía e Historia permite desenvolver metodoloxías 
activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos 
de materiais, integrando de forma especial as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. É moi importante ter 
presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada 
coordinación entre os docentes. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Dado que o centro participa no plan “Abalar” os alumnos disponen de cadanseu ordenador  para traballar na aula 

 
MATERIAIS ESCRITOS Libro de texto (Xeografía e Historia. 1º ESO, ed. Vicens-Vives), material variado de consulta, diccionario, biografías), 
MATERIAL DIXITAL: edición dixital  do libro  Xeografía e Historia 1º eso de Vicens - vives 
 MATERIAL GRÁFICO (mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías), 
 MATERIAL AUDIOVISUAL (vídeo, transparencias didácticas e diapositivas),  
GLOBO TERRÁQUEO, XOGOS DE SIMULACIÓN E PRENSA. 
PLAN LECTOR: Lectura DUN LIBRO , durante o segundo e terceiro trimestre.: SCHACHT, A: El oro del gladiador. 
 

Recursos Didácticos 

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

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

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do 
tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o 
nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe acadados polos alumnos. 

Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar Avaliacións de conxunto cando o docente o considere 
conveniente como dispor de Probas de Recuperación para o alumnado que non superara a Avaliación continua. 
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7. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN 

7.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

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

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

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

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

 

 

7.2. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento 
do alumno:  

- Recollida periódica do caderno. 

- Actividades realizadas en clase ou na casa que @  profesor@ recollerá para avaliar ar de maneira individualizada: exercicios, 
resumes, esquemas e mapas conceptuais 

- Exposicións orais, traballos, informes.. 

- Traballos en grupo 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Nº EXAMES POR AVALIACIÓN 

 
1 por unidade.  Na 3ª  avaliación farase tamén un control de lectura dos libros propostos. 
 

 

 
 
EXAMES DE RECUPERACIÓN 
 

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

 
VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 
 

 
SI 

 



 
NON 

 

 

N
O

T
A

 ( %
 ) 

  

1.-  Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas. Ata 7 puntos . 

Incluirá algunha actividade práctica do tipo: 

 Sintetizar unha información. 

 Comprensión de conceptos traballados. 

 Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

 Completar algún mapa conceptual. 

 O examen pode presentarse a modo de xogo, usando aplicacións coma Kahoot! ou Plickers, que serán igualmente válidos á hora de contar como 
nota final. Este tipo de aplicacións proporcionan tanto ó alumno como ó profesor toda a información sobre a consecución da súa nota, xa que 
todos os datos acadados polo alumno están dispoñibles para a súa impresión á través das aplicacións. O uso destas aplicacións consiste en que o 
alumno disfrute sendo avaliado, xa que evita calquera sensación de presión, posto que o toman como un xogo. É posible que incluso aumente a 
competitividade entre os alumnos, o que sería un reforzo realmente positivo para todos eles.  

 O exame do libro de lectura na avaliación correspondente computará un 10% da nota. 
 

 
2.- Traballo diario na aula e esforzo persoal: ata 3 puntos. 

 Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario… ata 1,5 puntos. 

 Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), ata 1,5 puntos. 
3. Deberán acadar unha cualificación mínima de 3 nos exames para para obter a media aritmética de 5.  
 
3.- Aplicaranse progresivamente os criterios de avaliación dos erros de expresión (CCP) 
 

 
NOTA FINAL XUÑO 
 

  
A media aritmética entre as tres avaliacións. 
Realizarase un exame final para aqueles alumnos que non obtiveran a cualificación de aprobado nalgunha das avaliacións. 
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7.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Os alumnos que non acadasen a cualificación de aprobado no mes de xuño, presentaranse na convocatoria extraordinaria de xuño. O exame de xuño versará 

sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura idéntica a das probas realizadas ao longo do curso. 

O alumno deberá entregar ó profesor as actividades que este lle entregou en xuño, debidamente realizadas. Neste caso valorarase o caderno con 1 punto que se 

sumará ó resultado do exame 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

En cada unha das unidades didácticas descritas nesta programación foise facendo referencia ao tratamento concreto dunha serie de aspectos transversais. 
Polo tanto agora non queda máis que facer un resume global, e en conxunto, deses temas respecto da globalidade da materia. Xa que logo estes son os 
temas transversais e a súa presenza e tratamento na programación de Xeografía e Historia de 1º ESO.  

1) COMPRENSIÓN LECTORA: Fundamentalmente proporase en cada unidade didáctica a lectura dun texto relacionado cos contidos a traballar. Asemade 
nalgúns casos pedirase a elaboración de redaccións sobre algún dos aspectos tratados no tema. A lectura dos textos será individual, pero tamén en grupo. 
Ao remate da mesma proporase a realización de debates coa finalidade de avaliar a comprensión do texto.  

2) EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: En relación co aspecto anterior e complementándoo, proporase a redacción de textos e a exposición oral de traballos sobre 
eses textos ou outros distintos. En todo caso cada un deles relacionado coa materia explicada.  

3) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: Xunto coas novas tecnoloxías e un aspecto moi importante no traballo na clase. Aproveitando os fondos audiovisuais cos 
que conta o centro, máis aqueles outros aos que se pode acceder por internet, as explicacións do libro de texto e do material escrito co que se traballa, 
complementaranse co visionado de películas, documentais e/ou reportaxes sobre os temas obxecto de estudo.  

4) TRATAMENTO DAS TIC: Van ser un aspecto moi importante desde o punto de vista metodolóxico porque supoñen unha ferramenta moi importante, non 
só para a procura de información ou para a adquisición de materiais audiovisuais existente na Rede, senón tamén para a elaboración de traballos, 
presentación, gráficas mediante o uso das novas tecnoloxías. Así permitirase ao alumnado o coñecemento de programas informáticos útiles para traballar 
cos materiais de xeografía e historia.  

5) EMPRENDEMENTO: Con este tema transversal o que se busca é conseguir que o alumnado se mostre interesado por aquelas actividades que poñan de 
manifesto a súa capacidade creativa e 58 innovadora á hora de levar a cabo proxectos emprendedores en relación non só coa xeografía senón tamén coa 
historia.  
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6) EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL: O estudo da xeografía e da historia permite achegarse ao coñecemento doutras culturas distintas, xa no tempo, 
xa no espazo, polo que o alumnado aprende nromas cívicas, de comportamento esobre todo o respecto pola cultura diferente da propia e polos dereitos 
dos demais. Así pois é un valor importante a transmitir a través do coñecemento xeográfico e histórico, que en ningún caso pode quedar de lado. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Tras a avaliación inicial, e os primeiros días ou semanas, e cos informes existentes, a axuda da orientadora e dos diferentes profesores do nivel, irans 
detectando os alumnos que precisen medidas especiais como agrupamento, reforzo, apoio, adaptación curricular, ou simplemente unha atención máiS 
persoal e individualizada. Xa se detectaron varios casos con necesidades de apoio, polo nivel académico precedente, e outros cun deficiente dominio das 
linguas, que evidentemente precisarán tamén apoio sobre todo na área lingüística. O traballo co agrupamento xa está indicado en cada unidade, e as 
adaptacións curriculares faranse se fose necesario canto antes sempre ó principio de curso cando se teñan os datos, e fundamentalmente centraranse na 
redución e facilitación dos contidos, segundo cada caso, establecendo unha escala na importancia das competencias básicas. Nas aulas os/as alumnos/as 
séntanse por parellas, e isto será aproveitado para crear grupos de traballo uniformes onde os membros se complementen e se axuden a progresar na 
materia. O que nos atoparemos ao longo do curso neste aspecto sobre todo será: alumnado con familias desestruturadas, varios pertencentes a minorías 
étnicas con pouco interese pola materia, e mesmo por estar no centro, estranxeiros con dificultades lingüísticas, repetidores frustrados e desmotivados 
pola promoción automática, alumnos/as con dificultades de aprendizaxe, e pode que algún caso de nenos/as con altas capacidades (aínda que non se 
detectou ningún polo momento). Por suposto o recoñecemento destas circunstancias é unha obriga continua e aberta durante todo o curso, e sempre de 
carácter interdisciplinar incluíndo e consultando ao resto dos docentes de cada curso. 

 

10.  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS  PENDENTES 

O xefe de departamento é o encargado das materias pendentes. 

No departamento elabóranse cuadernillos para entregárllelos ós alumnos con pendentes. O profesor reúnese periódicamente cos alumnos para corrixir os 
cadernos antes da avaliación. 

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

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

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

- Actividades posibles a complementar durante o curso 
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12. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA DOCENTE 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

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

  

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

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

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

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

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

  

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

  

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

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio de curso para 
axustar a programaciuón ao nivel dos estudantes 
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Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica 

  

 

 

 

 
13. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACION DOCENTE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR PROGRAMACION VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da materia   

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

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

  

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

  

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

  

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

  

Organízanse periodicamente reunións de departamento para analizar o 
seguimento da programación 

  

 

 

 

 

 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


