
Área de Ciencias sociais

A área de Ciencias sociais ten como obxecto contribuír ao desenvolvemento persoal e
social do alumnado, acheg  á  ndolle os recursos necesarios para integrarse e participar de
forma activa na sociedade na que vive, partindo da comprensi  ó  n da realidade f  í  sica,
social e hist  ó  rica m  á  is pr  ó  xima ata poder comprender o mundo dun xeito m  á  is global.

O desenvolvemento persoal e social dos alumnos e alumnas como futuros cidadáns e
cidadás implica, por unha banda, coñecer os mecanismos fundamentais da democracia
respectando as regras da vida colectiva e, por outra, interactuar coa contorna e o medio
velando pola súa conservación ao seren estes bens comúns e compartidos.

A mobilización de todos os recursos que conforman a área contribuirá á adquisición das
competencias clave e ao desenvolvemento integral do alumnado ao longo de toda a
etapa. Para iso, os elementos curriculares de Ciencias sociais deberán abordarse desde
un enfoque metodolóxico práctico, integral, de uso social e con carácter funcional.

A área das Ciencias sociais integra diversos ámbitos de estudo, centrándose en aspectos
xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos. A organización de contidos da área
por bloques establécese en base a estes ámbitos co fin de facilitar a concreción curricular
da área e da etapa. En ningún caso, o desenvolvemento curricular se limitará a seguir
esta  estrutura,  senón  que  os  contidos  serán  abordados  dun  xeito  global  e
interdisciplinar.

Nun primeiro lugar, no Bloque 1, establécense os -contidos comúns  da área, facendo
referencia  ás distintas  técnicas, estratexias e métodos de traballo que potencian e
favorecen a adquisición de aprendizaxes sobre o coñecemento do medio por parte do
alumnado.  Polo  tanto,  este  bloque  constitúe  o  eixe  fundamental  para  abordar  os
elementos curriculares dos outros bloques cun enfoque transversal. Supón, ademais, a
iniciación  no coñecemento científico,  non como saber  disciplinar  senón como un
conxunto de procesos, destrezas e actitudes que contribúen a explorar e comprender a
realidade.

O uso das  ferramentas TIC tamén ten especial consideración neste bloque pois se
considera  recurso  fundamental,  entre  outras  fontes,  para  a  busca  de  información,
simulación de procesos e presentación de conclusións referidas ás Ciencias sociais.

Por último, neste apartado destaca a importancia que ten o traballo en equipo como
punto de partida para unha participación activa e construtiva da vida social e como
medida de atención á diversidade que favorece o proceso de inclusión do alumnado.



No Bloque 2,  -O mundo no que vivimos , realízase o estudo da  xeografía, tanto da
contorna próxima, achegando ao alumnado á realidade que coñece, como de contextos
máis afastados para fomentar unha visión máis completa. No desenvolvemento deste
bloque utilizaranse diferentes tipos de fontes xeográficas de información: textos, cadros
e gráficos, esquemas, representacións cartográficas, fotografías e imaxes sintéticas para
identificar  e  localizar  obxectos  e  feitos  xeográficos,  facendo  especial  atención  no
territorio galego e español. O bloque inclúe contidos que abranguen desde o Universo, a
representación da Terra e a orientación no espazo, a auga e o consumo responsable, o
clima e o cambio climático, a paisaxe e os seus principais elementos (relevo, clima,
hidrografía…) e a intervención humana no medio e as súas consecuencias ambientais.

A través dos contidos do Bloque 3, -Vivir en sociedade , será posible iniciar un proceso
de  comprensión  das  características  dos  distintos  grupos  sociais,  respectando  e
valorando as súas diferenzas e ás persoas integrantes, a produción e reparto dos bens de
consumo, sectores de produción, a vida económica dos cidadáns e cidadás, a capacidade
emprendedora dos membros da sociedade e a  función dinamizadora da actividade
empresarial na sociedade, a organización social, política e territorial galega e española e
o coñecemento do territorio, institucións e poboación europeas.

No Bloque 4, -As pegadas do tempo , traballarase a comprensión de conceptos como o
tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos
históricos e outros feitos relevantes, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión,
duración e simultaneidade a través da realización de cronogramas, liñas do tempo,
mapas mentais,  árbores xenealóxicas,  biografías  etc.  Investigarase sobre as  grandes
etapas históricas da humanidade para adquirir unha idea da idade da historia, asociadas
aos feitos que marcan os seus inicios e seus finais, sendo preciso coñecer as condicións
históricas, eventos e persoas relevantes en diferentes períodos de tempo. É importante
para o alumnado adquirir as  referencias históricas que lles permitan elaborar unha
interpretación persoal do mundo, a través duns coñecementos básicos da historia de
Galicia e de España, respectando e valorando os aspectos comúns e de carácter diverso.

Neste bloque utilizaranse diversas fontes textuais e gráficas como mapas e calquera
outra representación adecuada para a identificación e a análise de procesos históricos.

O tratamento de todos os aspectos curriculares establecidos nos bloques comentados
anteriormente, a adquisición eficaz das competencias clave por parte del alumnado e a
súa contribución ao logro dos obxectivos da etapa educativa, requiren ter en conta unha
serie de principios metodolóxicos e de organización que permitan avanzar cara mellora
dos resultados:

Deseño  e  desenvolvemento  de  propostas  didácticas  integradas,  activas,
contextualizadas, cunha finalidade e funcionalidade clara, planificadas con rigor, que
impliquen e posibiliten a activación da variedade de procesos cognitivos e contribúan e
aseguren o desenvolvemento de todas as competencias ao longo de toda a etapa. Serán
propostas de traballo que xurdan dun problema, acontecemento ou inquedanza, que
supoñan un proceso de investigación e acción que garanta a participación activa do



alumnado, a experimentación e a funcionalidade das aprendizaxes e que lle permita
organizar o seu pensamento, a reflexión crítica e facilite o proceso de autorregulación
das aprendizaxes. O traballo por proxectos, os estudos de casos, a aprendizaxe baseada
en problemas, as experiencias de aprendizaxe por servizo, as prácticas de aprendizaxe
colaborativa, as prácticas de ensinanza e aprendizaxe baseadas no pensamento crítico e
creativo  e  as  experiencais  en  comunidades  de  aprendizaxe  serían  propostas  que
responderían a ese perfil.

É fundamental na  área de Ciencias sociais o aproveitamento dos recursos propios da
contorna, non soamente físicos, senón tamén humanos. Neste sentido, consideraranse
as diferenzas interculturais como un aspecto enriquecedor que achega posibilidades de
aprendizaxe.

A planificación e o desenvolvemento destas propostas levan asociada a utilización de
diversos instrumentos de avaliación: cartafol, diarios, rúbricas, debates, mapas mentais,
probas específicas etc. que evidencian os distintos graos de execución das aprendizaxes.
Destaca o papel activo do alumnado no proceso de avaliación, pois o uso do cartafol lle
permite potenciar a autonomía e desenvolver o pensamento crítico e reflexivo.

Para a construción e a consolidación das aprendizaxes partirase, en todo momento, dos
coñecementos  previos  do  alumnado,  do  contexto  máis  próximo  e  do  seu  nivel
evolutivo, cognitivo e emocional. Este proceso implica a secuenciación dos contidos
partindo do que eles xa coñecen para así avanzar e ir de aprendizaxes máis simples cara
outras máis complexas.

O  alumnado  debe  ser  o  protagonista  das  súas  aprendizaxes,  a  construción  das
aprendizaxes é persoal e, polo tanto, moi diversa polo que se presentarán propostas de
traballo individual  e de equipo que posibilitan a resolución conxunta das tarefas e
favorezan a inclusión do alumnado.

O persoal docente deberá buscar propostas e estratexias que activen ao alumnado que
promovan a curiosidade e a motivación neste, de cara á investigación e resolución de
problemas  e  que  lle  permitan  ser  consciente  de  que  el  é  o  responsable  das  súas
aprendizaxes. 

Desde o equipo educativo e as distintas comisións de coordinación fomentarase unha
reflexión  metodolóxica  conxunta  da  que  xurda  unha  proposta  de  centro  común,
acordada e compartida  á  hora de desenvolver un currículo coherente cun enfoque
global e interdisciplinar que garanta o cumprimento dos principios pedagóxicos que se
propoñen desde a área de Ciencias sociais. A existencia de contidos compartidos entre
distintas áreas fai necesaria a dita coordinación docente e a dita concepción integral da
proposta curricular.


