
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Describir as grandes etapas políticas do século xix en España, desde a 
guerra da Independencia ata a rexencia de María Cristina.  

- Analizar as grandes transformacións económicas da España do século 
xix, especificando as que se levaron a cabo na agricultura, na 
industria e nos transportes.  

- Explicar as características da nova sociedade de clases, comparándoa 
coa sociedade estamental do Antigo Réxime.  

- Diferenciar as correntes artísticas e culturais da España do século xix, 
citando obras e autores representativos de cada unha delas.  

- Describir as grandes etapas políticas do século xix en España, desde o 
reinado de Afonso XIII ata os nosos días, explicando as características 
xerais de cada unha delas.  

- Analizar a Constitución de 1978 como base da nosa democracia, 
relacionándoa coa organización política da España actual.  

- Respectar os dereitos humanos e as diferenzas entre os sistemas de 
valores das distintas relixións ou grupos étnicos, aceptando o 
principio de igualdade e a necesidade dunha convivencia pacífica, 
tolerante e democrática entre todos os grupos humanos, e creando 
estratexias para resolver conflitos.  

- Diferenciar as correntes artísticas e culturais da España dos séculos 
xx e xxi, citando obras e autores representativos de cada unha delas. 

 

- Explica a evolución de España durante o franquismo.  
- Sitúa nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos desde 

1939 ata 1975.  
- Explica en que se diferencia unha ditadura dunha democracia.  
- Sitúa nunha liña do tempo os principais acontecementos históricos desde 

1975 ata os nosos días.  
- Identifica, respecta e valora a Constitución de 1978 como base da nosa 

democracia.  
- Recoñece a democracia como a forma de goberno que vela polos dereitos 

de todos os cidadáns e explican como se constitúe un goberno 
democrático.  

- Identifica e explica algúns artigos da Constitución española relativos aos 
dereitos e aos deberes dos cidadáns.  

- Describe a organización actual do Estado español e a función das súas 
principais institucións.  

- Respecta os dereitos humanos e acepta o principio de igualdade, como 
base da democracia.  

- Respecta as diferenzas entre os sistemas de valores das distintas relixións 
ou grupos étnicos.  

- Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os 
diferentes grupos humanos e propón estratexias para resolver conflitos.  

- Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e 
económicos.  

- Localiza nun mapa os seis países fundadores de Comunidade Económica 
Europea, precursora da actual Unión Europea.  

- Describe as características e funcións máis importantes das principais 
institucións da Unión Europea.  

- Localiza nun mapa as sedes das principais institucións europeas.  
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- Explica as consecuencias que tivo para España a súa pertenza á Unión 
Europea, desde o seu ingreso en 1986.  

- Describe os principais problemas da España actual.  
- Elabora un eixe cronolóxico cos reinados e coas etapas políticas de España 

no século xix.  
- Describe as grandes etapas políticas da historia de España desde 1808 ata 

1902.  
- Explica a guerra da Independencia e as súas consecuencias.  
- Analiza a Constitución de Cádiz.  
- Describe as principais diferenzas entre unha monarquía absoluta e unha 

monarquía parlamentaria.  
- Identifica os principais grupos ou partidos políticos xurdidos ao longo do 

século xix.  
- Define o carlismo e explica as súas ideas principais.  
- Explica as grandes transformacións sociais e económicas de España no 

século xix.  
- Analiza o proceso de industrialización de España e as súas diferenzas 

respecto aos países máis avanzados de Europa.  
- Relaciona as dificultades do transporte e do comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos explicando a importancia da rede de 
ferrocarrís.  

- Describe os distintos grupos que formaban a sociedade de clases.  
- Explica as características principais da burguesía e a clase obreira no século 

xix.  
- Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e 

culturais da España do século xix e cita os seus representantes máis 
significativos.  

- Describe os principais feitos do reinado de Afonso XIII, incluída a ditadura 
de Primo de Rivera.  
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- Explica as causas que levaron á proclamación da Segunda República, as 
súas reformas e os seus problemas.  

- Identifica as causas e consecuencias da Guerra Civil.  
- Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra.  
- Menciona en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e 

culturais da España dos séculos xx e xxi, e cita aos seus representantes 
máis significativos.  

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:as tarefas entregadas polos alumnos a través da aula 
virtual, do correo electrónico e do whatsapp. 

 

Instrumentos: aula virtual do centro, correo electrónico e whatsapp. 

Cualificación final 

Nota media das avaliacións anteriores máis a valoración positiva das tarefas 
entregadas que foronpropostas a partir do 16 de marzo.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
As actividades propostasforon de reforzo, ampliación, repaso e 
recuperación.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En canto a metodoloxíapropostaaos alumnos que dispoñen de 
conectividade, levouse a cabo a través da aula virtual do centro, do 
correo electrónico e da aplicación de whatsapp, nas cales se correxiron 
as tarefaspropostas e seaplicou o temario.  
Por outra banda a metodoloxía que se levou a cabo cos alumnos que 
non dispoñen de conectividade foi elaborar unhas fichas fotocopiadas 
que lles foron enviadas por mensaxería, as cales serán devoltas cando 
as normas sanitarias o permitan. 

Materiais e recursos 
Ordenador, tablet, libro del alumno e material fotocopiado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante a páxina web do centro, a aula virtual, a aplicación de 
whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil 
(familias). 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


