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         1º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas 
 

Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da 
Terra e as súas principais características. 
Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo 
mundiais, os grandes ríos e as grandes zonas climáticas, e identificar as 
súas características. 
  
 

Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, 
ríos e cadeas montañosas principais. 

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

Ter unha visión global do medio físico europeo e español e das súas 
características xerais. 

Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo europeo. 
Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 

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 a súa 
interpretación. 

Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes sexan estas restos 
materiais ou textuais. 
Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

Entender o proceso de hominización.  Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 
Datar a Prehistoria e a Idade Antiga, e distinguir a escala temporal de 
etapas como estas. 

 Distingue etapas dentro da historia antiga. 
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Coñecer as características da vida humana correspondentes aos tres 
períodos en que se divide a Prehistoria: Paleolítico, Neolítico e Idade 
dos Metais 

Explica a diferenza entre os tres períodos en que se divide a prehistoria e 
describe as características básicas da vida en cada un. 

Coñecer  a difusión de diferentes culturas urbanas, despois do neolítico. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata entón, 
como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

Recoñecer a importancia da descuberta da escritura.  Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as fontes 
históricas (textos). 

Explicar as etapas en que se divide a historia de Mesopotamia  Describe as principais características das etapas históricas en que se divide 
Mesopotamia  

 

 

         2º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que 
determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas 
entre interpretacións de fontes diversas. 

Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais. 
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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 a súa 
interpretación 

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

Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 
 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

  

Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da 
falta de fontes históricas neste período. 

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

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

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

 

Explicar a organización feudal e as súas consecuencias. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

 Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 

Explica a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. 

Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns 
na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus. 

Explica a importancia do Camiño de Santiago. 
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Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e 
sociais. 

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

Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media.  Describe características da arte románica, gótica e islámica. 

Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de 
satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 

 

        3º ESO 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou imaxe 
satélite. 

Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 

Coñecer a organización administrativa e territorial de España. 
Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e illas. 

Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que 
determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

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

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 a súa 

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

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
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interpretación. 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 

Comprender a significación histórica da etapa do Renacemento en 
Europa. 

Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, Renacemento, 
Barroco, Absolutismo, etc.). 

Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos 
do Renacemento con etapas anteriores e posteriores. 

Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir 
de fontes históricas de diversos tipos. 

Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en 
América. 

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 

Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos. 
Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías 
modernas. 

Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición 
entre a Idade Media e a Idade Moderna. 

Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co reinado dos 
Reis Católicos. 

Entender os procesos de conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa 
conquista e a súa colonización. 

Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a 
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séculos XVI e XVII en Europa. dos "Trinta Anos". 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: na segunda avaliación os procedementos foron os 

que están recollido na programación incicial.  

o Probas escritas  

o Actividades escritas. 

o Revisión do caderno de clase. 

o Observación directa do alumnado na aula:  

o Grado de interese das preguntas que formula ou as 

dúbidas que suscita. 

o A forma de traballar na clase, cando o fai só ou en 

grupo. 

o O interese demostrado nas distintas actividades orais e 

escritas propostas na aula e na casa. 

o A atención prestada durante as correccións ou 

explicacións.  

o Participación en actividades voluntarias. 

o Educación no seu comportamento e a súa forma de 

dirixirse aos demais. 

Instrumentos: 

• Ás actividades de clase: da que diariamente recollemos 

información no caderno do profesor correspóndelle o 20 % da nota 

final.  

• As probas escritas,  correspóndelles o 80 % da nota final. No curso 

de 1º, 2º e 3º da ESO solemos facer dous tipos de probas escritas: 

o Exames de xeografía física e política (20% da nota). 

o Exámes de Temas (80% da nota). 

Cualificación 

final 

       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  

EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 

e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada 

polo  COVID-19  e as instrucións do 27 de abril de 2020, da 
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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; pondéranse como adecuados os seguintes 

criterios de cualificación e porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da 

media ponderada das notas obtidas no primeiro e segundo 

trimestre. 

 

• A cualificación terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 

conlevará unha mellora da media ponderada das dúas anteriores. 

 

• A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de dous 

puntos á media ponderada das dous anteriores. A cualificación da 

terceira avaliación poderá ter só tres valores: 

 0 puntos - non entregado ou escasa participación. 

 1 punto – entregas puntuais realizadas 

adecuadamente ou a maior parte de entregas 

realizadas cun grao de aptitude medio-baixo;  

 2 puntos — entregas realizadas a súa maioría ou 

totalidade sendo estas realizadas adecuadamente e 

de acordo co grao de esforzo demandado.  

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a materia e 

segundo se recolle na Programación o alumnado terá dereito a 

recuperar a materia mediante unha proba obxectiva. De ser o caso 

de que non se acade por ter avaliación negativa nunha única 

avaliación os contidos versarán sobre a materia desa avaliación. Se 

ten avaliación negativa en máis de unha avaliación os contidos 

versarán sobre todo o visto na aula ata a declaración do estado de 

alarma. • Esta proba obxectiva realizarase segundo sexa posible e 

seguindo as recomendacións sanitarias de maneira telemática ou 

presencial e os contidos serán os incluídos nas tarefas entregadas 
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na Aula Virtual. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Na proba de setembro só entrarán os contidos evaluados durante o 

primeiro e segundo trimestre (ata o momento en que remataron as 

clases presenciais). 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia 

pendente do curso anterior, teñen dereito a recuperala en dous 

exames cuatrimestrais que xa se realizaran antes de que se declarara 

o Estado de Alarma por parte do noso Goberno. De esta forma sólo 

resta facer o examen final, para aqueles discentes que non 

conseguiron superala polo método anteriormente mencionado. 

Criterios de cualificación: Terán por tanto dereito a un examen final, 

unha vez agotadas todas as medidas realizadas durante o curso, será 

o que se teña en conta para a súa cualificación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do 

Departamento de Historia decidimos facerlle unha proba telemática, 

da que serán avisados con varios días de antelación, a través da aula 

virtual do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de 

forma oficial os resultados obtidos. 

 

 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas 

durante a terceira avaliación teñen como obxecto traballar 

competencias e contidos básicos da materia de Xeografía e 

Historia.  

• Estas actividades son subidas nun arquivo polos alumnos a 

un lugar facilitado para a súa entrega na aula virtual. 

Ademais da corrección das mesmas por parte do docente, 
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realízanse sesións “presenciais” a través da aplicación  

Cisco  WebEx. Nelas, resólvense dúbidas que puidesen 

xurdir durante a súa realización. 

• Como medida de atención á diversidade inclúense 

actividades complementarias ou de ampliación para o 

alumnado que xa ha  interiorizado os contidos mínimos 

desta programación. Estas tarefas preséntanse e corrixen 

tamén a través da aula virtual.  

• Probas on line de repaso dos contidos da materia. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en 

liña que se realizan a través da plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das 

actividades encomendadas durante este período lectivo non 

presencial. 

• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a 

actividade presencial, ou telemática como forma de garantir 

unha posible recuperación final dos contidos mínimos deste 

curso. 

Materiais e 

recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Fichas resumen dos diferentes contidos que tratamos. 

• Vídeos didácticos 

• Actividades on line a través da aula virtual do Centro 

• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias 

cos alumnos 

 

 

2. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  informados de todas 

estas medidas a través dos diversos canles que a Xunta pon a nosa 

disposición: aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Explicar as características do Antigo 
Réxime nos seus sentidos político, 
social e económico.  

• Coñecer o alcance da Ilustración como 
novo movemento cultural e social en 
Europa e en América.  

• Coñecer os avances da Revolución 
Científica desde os séculos XVII e XVIII.  

• Establece, a través da análise de textos, 
a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo.  

• Distingue conceptos históricos como 
Antigo Réxime e Ilustración. 

• Describe as características da cultura da 
Ilustración e as implicacións que ten 
nalgunhas monarquías. 

• Aprecia os avances científicos e a súa 
aplicación á vida diaria, e contextualiza 
o papel dos científicos na súa propia 
época  

• Comprende as implicacións do 
empiricismo e o método científico 
nunha variedade de áreas 

• Comprender o alcance e as limitacións 
dos procesos revolucionarios dos 
séculos XVIII e XIX.  

• Identificar os principais feitos das 
revolucións liberais burguesas en 
Europa e América nos séculos XVIII e 
XIX.  

 

• Sopesa as razóns dos revolucionarios 
para actuar como o fixeron.  

• Recoñece, mediante a análise de fontes 
de diversas épocas, o valor destas non 
só como información senón tamén 
como evidencia para os/as 
historiadores/as. 

• Redacta unha narrativa sintética cos 
principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII e 
outra cos da  primeira metade do 
século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras.  

• Describir os feitos salientables da 
Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. 

• Analizar as vantaxes e os 
inconvenientes de ser un país pioneiro 
nos cambios. 

• Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva 
consigo 

• Analiza os proles e os contras da 
primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

• Analiza e compara a industrialización 
de diferentes países de Europa, América 
e Asia, nas súas distintas escalas 
temporais e xeográficas 

• Compara o proceso de industrialización 
en Inglaterra e nos países nórdicos. 
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• Analizar a evolución dos cambios 
económicos en España e en Galicia, a 
raíz da industrialización parcial do país. 

• Coñecer os principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX, 
e a súa relación coas revolucións 
industriais  

• Explica a situación laboral feminina e 
infantil nas cidades industriais. 

• Especifica algunhas repercusións 
políticas como consecuencia dos 
cambios económicos en España. 

• Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico 
e sincrónico, cos principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

• Identificar as potencias imperialistas e a 
repartición de poder económico e 
político no mundo no derradeiro cuarto 
do século XIX e no principio do XX 

• Establecer xerarquías causais (aspecto e 
escala temporal) da evolución do 
imperialismo. 

• Coñecer os principais acontecementos 
da Gran Guerra, as súas interconexións 
coa Revolución Rusa e as consecuencias 
dos tratados de Versalles. 

• Esquematizar a orixe, o 
desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución Rusa. 

• Explica razoadamente que o concepto 
imperialismo reflicte unha realidade que 
influirá na xeopolítica mundial e nas 
relacións económicas transnacionais 

• Sabe recoñecer cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

• Diferenza os acontecementos dos 
procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

• Analiza o novo mapa político de 
Europa.  

• Describe a derrota de Alemaña desde a 
súa propia perspectiva e desde a dos 
aliados. 

• Contrasta algunhas interpretacións do 
alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade. 

• Coñecer e comprender os 
acontecementos, os feitos e os procesos 
máis importantes do período de 
entreguerras, e a súa conexión co 
presente, e estudar a xerarquía causal 
nas explicacións históricas sobre esta 
época. 

• Analizar as causas do auxe dos 
fascismos en Europa. 

• Analiza interpretacións diversas de 
fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia 

• Relaciona algunhas cuestións concretas 
do pasado co presente e as posibilidades 
do futuro, como o alcance das crises 
financeiras de 1929 e de 2008.  

• Discute as circunstancias da loita polo 
sufraxio da muller. 

• Explica diversos factores que fixeron 
posible o auxe do fascismo en Europa. 

• Coñecer as causas da II Guerra 
Mundial. 

• Coñecer os principais feitos da II Guerra 
Mundial, diferenciar as escalas 
xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de 
guerra total. 

• Entender o contexto en que se 

• Recoñece a xerarquía causal (diferente 
importancia dunhas causas ou outras 
segundo as narrativas) 

• Sitúa nun mapa as fases do conflito 
• Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a 
mundial 

• Elabora unha narrativa explicativa das 
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AVALIACIÓN 
 

Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na 
programación inicial. 

o Probas obxectivas escritas 
o Actividades individuais escritas 
o Recollida de información sistematizada das tarefas da aula 
o Entrega de actividades voluntarias propostas na aula 

 
Instrumentos: 
o As probas escritas constarán de dúas partes diferenciadas: 
Preguntas cortas, liñas do tempo, esquemas... sobre a materia obxecto da 

proba, relacionadas cas actividades realizadas no aula. 
Realización dun comentario de texto guiado con  preguntas, no que o 

alumnado demostrará a súa capacidade de relación e análise así como 
o seu dominio do vocabulario histórico. Sempre e cando poda facerse 
de maneira presencial.  

o De non ser así, farase un exame oral a través dos medios telemáticos 
postos pola Xunta a nosa disposición. En ámbolos casos, as preguntas 
faranse de acordo cos estándares de aprendizaxe e criterios de 
avaliación.. 

o Nas actividades individuais diferenciamos entre a entrega das fichas e 
traballos de investigación.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación final 

 Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  
EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 
directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o  
inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  
COVID-19  e as 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; pondéranse 
como adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 
• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media 

ponderada das notas obtidas no primeiro e segundo trimestre. 
• A cualificación terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 
suporá unha mellora da media ponderada das dúas anteriores. 
A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 
á media das dúas anteriores 
Estes dous puntos obteranse coa media ponderada das cualificacións 
obtidas nas actividades escritas e orais. 

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a materia e 
segundo se recolle na Programación o alumnado terá dereito a 
recuperar a materia mediante unha proba obxectiva. 

desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias 

causas e as consecuencias da II Guerra 
Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos. 

• Recoñece a significación do Holocausto 
na historia mundial. 
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De ser o caso de que non se acade por ter avaliación negativa nunha 
única avaliación os contidos versarán sobre a materia desa 
avaliación. Se ten avaliación negativa en máis de unha avaliación os 
contidos versarán sobre todo o visto na aula ata a declaración do 
estado de alarma. 

• Esta proba obxectiva realizarase segundo sexa posible e seguindo as 
recomendacións sanitarias de maneira telemática ou presencial e os 
contidos serán os incluídos nas tarefas entregadas. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Na proba de setembro só entrarán os contidos avaliados durante o 
primeiro e segundo trimestre (ata o momento en que remataron as 
clases presenciais). 

 
 
 
 
 
 
Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia 
pendente do curso anterior, teñen dereito a recuperala en dous exames 
cuadrimestrais que xa se realizaran antes de que se declarara o Estado de 
Alarma por parte do noso Goberno. De esta forma solo resta facer o 
exame final, para aqueles discentes que non conseguiron superala polo 
método anteriormente mencionado. 

  Criterios de cualificación. Terán por tanto dereito a un exame final, 
unha vez esgotadas todas as medidas realizadas durante o curso, será o 
que se teña en conta para a súa cualificación. 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do 
Departamento de Historia decidimos facerlle unha proba telemática, da 
que serán avisados con varios días de antelación, a través da aula virtual 
do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de forma oficial os 
resultados obtidos 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación 

Actividades • Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a terceira 
avaliación teñen como obxecto traballar competencias e contidos básicos 
da materia de Historia do mundo contemporáneo. 

• Estas actividades son colgadas na web mega,nz e logo de ser realizadas 
deben ser enviadas en arquivos polos alumnos a o correo facilitado, e 
posteriormente son corrixidas e devoltas. 

• Como medida de atención á diversidade inclúense actividades 
complementarias ou de ampliación para o alumnado que xa interiorizara os 
contidos mínimos desta programación. Estas tarefas preséntanse e 
corríxense da mesma maneira cas anteriores.  

 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 
encomendadas durante este período lectivo non presencial. 

• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a actividade 
presencial, ou telemática como forma de garantir unha posible 
recuperación final dos contidos mínimos deste. 

Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint ou arquivos en word 
• Temario da materia. 
• Vídeos didácticos. 
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• Artigos de contido histórico.. 

 
                      Información e publicidade 
 
Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  
informados de todas estas medidas a través dos 
diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 
aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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   1º DE BACHARELATO 
 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Definir e esquematizar os trazos do 
Antigo Réxime, describindo os seus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais, utilizando 
diferentes tipos de diagramas.  

• Distinguir as transformacións no 
Antigo Réxime enumerar as que 
afectan a economía, a poboación e a 
sociedade.  

• Explicar o parlamentarismo inglés do 
século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema e 
valorando o papel das revolucións para 
alcanzar as transformacións necesarias 
para logralo.  

• Relacionar as ideas da Ilustración co 
Liberalismo de comezo do século XIX, 
establecendo elementos de 
coincidencia entre ambas as 
ideoloxías.  

• Describir as relacións internacionais do 
Antigo Réxime demostrando a idea de 
equilibrio europeo. 

• Extrae os trazos do Antigo Réxime dun 
texto proposto que os conteña.  

• Obtén e selecciona información escrita e 
gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa ao 
Antigo Réxime.  

• Clasifica os trazos do Antigo Réxime en 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais 

• Elabora mapas conceptuais que explican os 
trazos característicos do Antigo Réxime  

• Explica as transformacións do Antigo 
Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

• Analiza a evolución dos trazos do Antigo 
Réxime do século XVII e o século XVIII.  

• Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. 

• Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime  

• Enumera e describe as ideas da Ilustración 
e as do Liberalismo de comezos do século 
XIX. 

• Establece as semellanzas e as diferenzas 
entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo de comezos do século XIX.  

• Sitúa en mapas de Europa os países ou 
reinos en función dos conflitos en que 
interveñen.  

• Obter información que permita 
explicar as revolucións industriais do 
século XIX, seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible.  

• Describir as Revolucións Industriais do 
século XIX e establecer os seus trazos 

• Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial.  

• Explica razoadamente a evolución cara á 
segunda Revolución Industrial.  

• Analiza comparativa e esquematicamente 
as dúas revolucións industriais.  

• Localiza nun mapa os países 
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característicos e as súas consecuencias 
sociais  

• Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos 
adecuadamente e establecer as rexións 
onde se produce ese avance.  

• Identificar os cambios nos transportes, 
na agricultura e na poboación que 
influíron ou foron consecuencia da 
Revolución Industrial do século XIX.  

• Analizar e seleccionar ideas que 
identifiquen as características da 
economía industrial e do liberalismo 
económico.  

 

industrializados e as súas rexións 
industriais.  

• Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países 
industrializados, a partir de fontes 
historiográficas. 

• Debate en torno ao éxito ou o fracaso da 
industrialización en España e en Galicia.  

• Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica. 

• Comenta mapas que expliquen a evolución 
da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles  

• Explica as causas e consecuencias das 
crises económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes históricas  

• Identificar os cambios sociais que 
influíron ou foron consecuencia da 
Revolución Industrial do século XIX.  

• Coñecer as correntes de pensamento 
que pretenden mellorar a situación da 
clase obreira do século XIX.  

• Sinala os cambios sociais máis relevantes 
do século XIX asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

• Identifica en imaxes os elementos propios 
da vida nunha cidade industrial do século 
XIX. 

• Compara as correntes de pensamento 
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo.  

• Distingue e explica as características dos 
tipos de asociacionismo obreiro.  

• Analizar a evolución política, 
económica, social, cultural e de 
pensamento que caracteriza a primeira 
metade do século XIX, distinguindo os 
feitos, os personaxes e os símbolos, e 
encadrándoos en cada variable 
analizada.  

• Describir as causas e o 
desenvolvemento da independencia de 
Estados Unidos, e establecer as causas 
máis inmediatas e as etapas da 
independencia.  

• Explicar, a partir de información 
obtida en internet, a Revolución 
Francesa de 1789, incluíndo cada idea 
obtida nas causas, no desenvolvemento 
e nas consecuencias.  

• Identificar o Imperio Napoleónico, 

• Realiza eixes cronolóxicos que inclúan 
diacronía e sincronía dos acontecementos 
da primeira metade do século XIX.  

• Identifica xerarquías causais na guerra de 
independencia dos Estados Unidos a partir 
de fontes historiográficas  

• Explica as causas da Revolución Francesa 
de 1789.  

• Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa.  

• Identifica nun mapa histórico a extensión 
do Imperio Napoleónico.  

• Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias.  

• Compara as causas e o desenvolvemento 
das revolucións de 1820, 1830 e 1848.  
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localizar a súa expansión europea e 
establecer as súas consecuencias.  

• Analizar a transcendencia para Europa 
do Congreso de Viena e a restauración 
do absolutismo, e identificar as súas 
consecuencias para os países 
implicados.  

• Identificar as revolucións burguesas de 
1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas 
causas e o seu desenvolvemento 

• Coñecer o proceso de Unificación de 
Italia e Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da análise de 
fontes gráficas.  

• Descubrir as manifestacións artísticas 
de comezos do século XIX, obtendo 
información de medios bibliográficos 
ou de internet e presentándoa 
adecuadamente.  

• Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica.  

• Describe e explica a unificación de Italia e 
a de Alemaña a partir de fontes gráficas.  

• Establece as características propias da 
pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir 
de fontes gráficas.  

• Realiza un friso cronolóxico explicativo da 
independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século 
XIX  

• Describir as transformacións e os 
conflitos xurdidos a finais do século 
XIX e comezos do século XX, e 
distinguir o seu desenvolvemento e os 
factores desencadeadores.  

• Analizar a evolución política, social e 
económica dos principais países 
europeos, ademais de Xapón e os 
Estados Unidos a finais do século XIX, 
e presentar información que explique 
tales feitos.  

• Describir a expansión imperialista de 
europeos, xaponeses e estadounidenses 
a finais do século XIX, e establecer as 
súas consecuencias.  

 

• Realiza un diagrama en que se expliquen 
as cadeas causais e os procesos dentro do 
período de finais do século XIX e comezos 
do XX.  

• Elabora un eixe cronolóxico con feitos que 
explican a evolución durante a segunda 
metade do século XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemaña, o Imperio 
Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e 
Xapón.  

• Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana. 

• Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia.  

• Identifica e explica razoadamente os feitos 
que converten Alemaña nunha potencia 
europea durante o mandato de Bismarck. 

• Identifica e explica razoadamente as 
causas e as consecuencias da expansión 
colonial da segunda metade do século XIX 

• Localiza nun mapamundi as colonias das 
potencias imperialistas. 

• Sabe recoñecer cadeas e interconexións 
causais entre colonialismo, imperialismo e 
a Gran Guerra de 1914. 
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• Comparar sinteticamente os sistemas 
de alianzas do período da Paz Armada.  

• Distinguir os acontecementos que 
conducen á declaración das 
hostilidades da I Guerra Mundial, e 
desenvolver as súas etapas e as súas 
consecuencias.  

• Identificar os tratados de paz da I 
Guerra Mundial e establecer como 
unha consecuencia o xurdimento da 
Sociedade de Nacións.  

• Describe as alianzas dos países máis 
destacados durante a Paz Armada. 

• Identifica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas as causas da I Guerra 
Mundial.  

• Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados á I Guerra Mundial.  

• Analiza e explica as etapas da Gran Guerra 
a partir de mapas históricos. 

• Extrae conclusións de gráficos e imaxes 
sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

• Explica os acordos dos tratados de paz da I 
Guerra Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo.  

• Analiza o papel que xoga a Sociedade de 
Nacións nas relacións internacionais, a 
partir de fontes históricas.  

• Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo 
as súas etapas e os seus protagonistas 
máis significativos, e establecer as súas 
consecuencias.  

• Recoñecer as características do período 
de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, 
económicos, sociais ou culturais.  

• Explicar a Gran Depresión e describir 
os factores desencadeadores e as súas 
influencias na vida cotiá.  

• Identifica e explica algunhas das causas da 
Revolución Rusa de 1917.  

• Compara a Revolución Rusa de febreiro de 
1917 coa de outubro de 1917.  

 
• Explica as características do período de 

Entreguerras a partir de manifestacións 
artísticas e culturais de comezos do século 
XX.  

• Interpreta imaxes da Gran Depresión.  
• Comenta gráficas que explican a crise 

económica de 1929.  
• Recoñecer a transcendencia dos 

fascismos europeos como ideoloxías 
que conduciron ao desencadeamento 
de conflitos no panorama europeo do 
momento.  

• Comprender as relacións 
internacionais no período de 
entreguerras como elementos 
importantes das causas da II Guerra 
Mundial.  

• . Identificar e explicar as 
desencadeadores da II Guerra Mundial, 
así como os feitos máis característicos.  

• Compara o fascismo italiano e o nazismo 
alemán  

• Distingue símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século 
XX.  

• Analiza a partir de fontes contrapostas as 
relacións internacionais anteriores ao 
estoupido da II Guerra Mundial  

• Identifica e explica as causas 
desencadeadores da II Guerra Mundial a 
partir de fontes históricas.  

• Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra 
Mundial, distinguindo as que afectaron 

• Explica as etapas da II Guerra Mundial 
tanto na fronte europea como na guerra do 
Pacífico. 
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AVALIACIÓN 
 

Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na 
programación inicial. 

o Probas obxectivas escritas 
o Actividades individuais escritas 
o Recollida de información sistematizada das tarefas da aula 
o Entrega de actividades voluntarias propostas na aula 

 
Instrumentos: 
o As probas escritas constarán de dúas partes diferenciadas: 
Preguntas cortas, liñas do tempo, esquemas... sobre a materia obxecto da 

proba, relacionadas cas actividades realizadas no aula. 
Realización dunha composición histórica que constará de tres textos, no 

que o alumnado demostrará a súa capacidade de relación e análise así 
como o seu dominio do vocabulario histórico. Sempre e cando poda facerse de 
maneira presencial.  

o De non ser así, farase un exame oral a  través dos medios telemáticos postos pola 
Xunta a nosa disposición. En ámbolos casos, as preguntas faranse de acordo cos 
estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.. 

o Nas actividades individuais diferenciamos entre a entrega de 
comentarios e traballos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación final 

 Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  
EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 
directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o  
inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  
COVID-19  e as 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; pondéranse 
como adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 
• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media 

ponderada das notas obtidas no primeiro e segundo trimestre. 
• A cualificación terceira avaliación, dotada esencialmente de 

a Europa e as que afectaron aos 
Estados Unidos e a Xapón.  

• Analizar o papel da guerra mundial 
como elemento de transformación da 
vida cotiá.  

• Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias 

• Analiza o desenvolvemento da II Guerra 
Mundial a partir de mapas históricos.  

• Describe as consecuencias da II Guerra 
Mundial.  

• Analiza imaxes que explican o Holocausto 
levado a cabo pola Alemaña nazi.  

• Recoñece a significación do Holocausto na 
historia mundial  

• Obter e seleccionar información escrita e 
gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa á 
posguerra.  

• Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións 
internacionais e nos asuntos de 
descolonización.  
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actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 
suporá unha mellora da media ponderada das dúas anteriores. 
A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 
á media das dúas anteriores 
Estes dous puntos obteranse coa media ponderada das cualificacións 
obtidas nas actividades escritas e orais. 

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a materia e 
segundo se recolle na Programación o alumnado terá dereito a 
recuperar a materia mediante unha proba obxectiva. 
De ser o caso de que non se acade por ter avaliación negativa nunha 
única avaliación os contidos versarán sobre a materia desa 
avaliación. Se ten avaliación negativa en máis de unha avaliación os 
contidos versarán sobre todo o visto na aula ata a declaración do 
estado de alarma. 

• Esta proba obxectiva realizarase segundo sexa posible e seguindo as 
recomendacións sanitarias de maneira telemática ou presencial e os 
contidos serán os incluídos nas tarefas entregadas. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Na proba de setembro só entrarán os contidos avaliados durante o 
primeiro e segundo trimestre (ata o momento en que remataron as 
clases presenciais). 

 
 
 
 
 
 
Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia 
pendente do curso anterior, teñen dereito a recuperala en dous exames 
cuadrimestrais que xa se realizaran antes de que se declarara o Estado de 
Alarma por parte do noso Goberno. De esta forma solo resta facer o 
exame final, para aqueles discentes que non conseguiron superala polo 
método anteriormente mencionado. 

  Criterios de cualificación. Terán por tanto dereito a un exame final, 
unha vez esgotadas todas as medidas realizadas durante o curso, será o 
que se teña en conta para a súa cualificación. 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do 
Departamento de Historia decidimos facerlle unha proba telemática, da 
que serán avisados con varios días de antelación, a través da aula virtual 
do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de forma oficial os 
resultados obtidos 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación 

Actividades • Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a terceira 
avaliación teñen como obxecto traballar competencias e contidos básicos 
da materia de Historia do mundo contemporáneo. 

• Estas actividades son colgadas na web mega,nz e logo de ser realizadas 
deben ser enviadas en arquivos polos alumnos a o correo facilitado, e 
posteriormente son corrixidas e devoltas. 

• Como medida de atención á diversidade inclúense actividades 
complementarias ou de ampliación para o alumnado que xa interiorizara os 
contidos mínimos desta programación. Estas tarefas preséntanse e 
corríxense da mesma maneira cas anteriores.  
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Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 
encomendadas durante este período lectivo non presencial. 

• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a actividade 
presencial, ou telemática como forma de garantir unha posible 
recuperación final dos contidos mínimos deste. 

Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint ou arquivos en word 
• Temario da materia. 
• Vídeos didácticos. 
• Artigos de contido histórico.. 

 
                      Información e publicidade 
 
Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  
informados de todas estas medidas a través dos 
diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 
aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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   FUNDAMENTOS DA ARTE I 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Saber ler unha manifestación artística 
 Identificar a función dos monumentos 

megalíticos e diferenciar os diferentes tipos 
representativos 

 Lee seguindo as pautas dadas na aula 
diferentes obras deste período 

 Identifica os diferentes tipos de 
monumentos megalíticos 

 Define os termos relacionados coa arte 
exipcia e mesopotámica  Define o vocabulario artístico específico da 

unidade 
 Establece unha relación causa-forma entre a 

estrutura política e a plasmación plástica 
que dela se fai.  

 Diferencia entre cores primarias,  
secundarias e terciarias 

 
 Diferenciar os períodos da escultura grega. 
 Relacionar a maneira de pensar do mundo 

grego coas súas realizacións 

 Enumerar as características das ordes 
arquitectónicas gregas. 

 Coñecer os tipos de templos gregos e os 
seus  

 Comentar un templo grego e distingue as 
súas características. 

 Sinalar os aspectos formais dunha escultura 

 Analiza  esculturas exipcias e gregas e 
dedución, a partir da súa observación, do 
pensamento político da civilización que as 
creou. 

 Lee  plantas e alzados de edificios gregos. 
 Analiza  das características de templos 

gregos. 
 Analiza as esculturas gregas 
 Define o vacabulario artístico específico da 

unidade 

 Expoñer as características que diferencian a 
arte grega da romano.  

 Coñecer  as diferentes  tipoloxías 
construtivas romanas. 

 Distinguir os elementos construtivos 
propios da arquitectura romana. 

 Analizar as consecuencias da expansión do 
cristianismo na arte romana. 

  

 Lee  plantas e alzados de edificios romanos. 
 Expón a influencia do carácter práctico 

romano nas súas manifestacións artísticas. 

 Diferenza de distintos opus empregados nos 
edificios romanos. 

 Le eos elementos constitutivos dun templo 
romano. 

 Análiza comparando  plantas e alzados de 
templos romanos con diferentes tipos de 
cuberta. 

 Fai o comentario de edificios romanos de 
diversas tipoloxías construtivas.   Describe  
plantas de templos paleocristiáns  . 

 Define o vocabulario artístico específico da 
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unidade 

 

 
 Coñecer as características xerais que marca 

a arte dos diferentes prerrománicos 
 

 Valorar a importancia na evolución da 
arquitectura da perda da unidade romana 

 

 Coñecer os condicionantes históricos do 
prerrománico hispano 

 

 Identificar as características da Arquitectura 
Visigoda, Ástur e Mozárabe 

 

 Valorar a importancia das influenzas 
musulmáns na arquitectura mozárabe 

 

 

 

 Lee de plantas e alzados visigodos 

 Fai unha lectura comparativa de plantas 
visigodas y ástures 

 Análiza  os  edificios máis representativos da 
arte asturiana.  

 Observa e recoñece as diferenzas entre un 
arco de ferradura visigodo e un califal. 

 Define o vocabulario artístico propio do 
período. 

 Comprender a importancia do momento 
histórico na formación do estilo románico 

 

 Recoñecer as características da arquitectura 
románica 

 

 Identificar as características propias da 
Arquitectura do Camiño 

 

 Entender e identificar o simbolismo da 
escultura románica e o seu carácter 
didáctico 

 

 Ler con corrección un edificio do momento 
 

 

 Observa plantas e alzados de estilo 
románico 

 Analiza edificios románicos 

 Sintetiza as características comúns aos 
edificios do camiño 

 Define o vocabulario artístico propio do 
período románico 

 Explicar o papel desempeñado pola 
burguesía no desenvolvemento do gótico. 

 Enumerar as partes constitutivas das 
catedrais góticas. Distinguir  a evolución da 

  

• Observa e sintetiza as partes das plantas das 
catedrais góticas e a súa distribución. 

• Observa e diferencia os elementos de 
contrarresto, na planta e no alzado das 
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escultura gótica. 

 Comentar as obras pictóricas de Van Eyck e 
Giotto mediante unha lectura comprensiva.. 

 

catedrais góticas. 

• Análiza  as catedrais de Burgos, León e Palma 
de Mallorca, para ver o que se mantén e o que 
cambia ao longo do período 

• Análiza as esculturas góticas vendo os cambios 
técnicos e temáticos con respecto ao período 
anterior.de diferentes momentos. 

• Compara  esculturas góticas en diferentes 
momentos do estilo. 

• Lee os frescos da capela dos Scrovegni en 
Padua, de Giotto. 

• Análiza  da obra de Van Eyck e a importancia 
da técnica pictórica empregada 

• Define o vocabulario artístico propio do 
período gótico 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIACIÓN 
 

 
Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na programación inicial. 

o Probas obxectivas escritas 
o Actividades individuais escritas 
o Recollida de información sistematizada das tarefas da aula 
o Entrega de actividades voluntarias propostas na aula 

 
Instrumentos: 

o As probas escritas seguen o modelo publicado na aula de definición de termos 
artísticos e análise de comentario artístico de obras. 

o Nas actividades individuais diferenciamos entrega de comentarios e realización de 
exercicios de síntese. 

o A recollida de información no caderno do profesor inclúe a participación na aula e 
aportacións orais. 

o As actividades voluntarias son comentarios non obrigatorios e elaboración de 
contextos históricos e artísticos das obras explicadas na aula e dos seus autores 
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Cualificación final 

       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  EFP/365/2020, do  22 de 

abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimest re 
do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada 

polo  COVID-19  e as 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 cent ros docentes da  Comunidade 

Autónoma de Galicia; pondéranse como adecuados os seguintes criterios de cualificación e 
porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media das cualificacións 
obtidas no primeiro e segundo trimestre. 

• A cualificación da terceira avaliación, dotada esencialmente de actividades de repaso e 
reforzo de contidos previos, unicamente suporá unha m ello ra da m edia das dúas 

anteriores. 
A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2  puntos á m edia das 

dous anteriores. 

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a  materia e segundo se reco lle 

na Programación o alumnado terá dereito a recuperar a  materia mediante unha p roba 
obxectiva. 

De ser o caso de que non se acade por ter avaliación negativa nunha única avalia ción 

os contidos versarán sobre a materia desa avaliación. Se ten avaliación negativa en 
máis de unha avaliación os contidos versarán sobre todo o visto na aula ata a 

declaración do estado de alarma. 

• Esta proba obxectiva realizarase segundo sexa posible e seguindo as recomendacións 

sanitarias de maneira telemática ou presencial e os contidos serán os inclu ídos nas 
tarefas entregadas na Aula Virtual. 

 
 
 
Proba 
extraordinaria de 
setembro 
 

 
Na proba de setembro só entrarán os contidos vistos de modo presencial ata a 

declaración do estado de alarma. 
 

 
 
 
 
 
 
Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia pendente do curso 

anterior, teñen dereito a recuperala en dous exames cuadrimestrais que xa se realizaran 
antes de que se declarara o Estado de Alarma por parte do Goberno. De esta forma solo 

resta facer o exame final, para aqueles discentes que non conseguiron superala polo método 
anteriormente mencionado. 

  Criterios de cualificación. Terán por tanto dereito a un exame final, unha vez esgotadas 

todas as medidas realizadas durante o curso, será o que se teña en conta para a súa 

cualificación. 
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  Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do Departamento de Historia 
decidimos facerlle unha proba telemática, da que serán avisados con varios días de 

antelación, a  través da aula virtual do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de 
forma oficial os resultados obtidos 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a terceira avaliación 
teñen como obxecto traballar competencias e contidos básicos da materia de 

Fundamentos da Arte  

• As actividades propostas pola profesora recóllense na Aula Virtual, na que se indican 
os prazos de entrega e as instrucións. 

• Estas actividades son entregadas nun arquivo polos alumnos coma tarefa na aula 
virtual. Ademais da corrección das mesmas por parte da docente, realízanse sesións 

telemáticas a través da aplicación  Cisco  WebEx, nelas  resólvense dúbidas que 
puidesen xurdir durante a súa realización. 

• Os alumnos que adquiriron as competencias e as contidos nas anteriores avaliacións 
teñen a posibilidade de realizar outras actividades de ampliación  propostas nun tema 

e un cartafol diferente e que tamén deben ser entregadas para corrixir a  través da aula 
virtual 

 
 
Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen 
conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en liña que se realizan a través da 
plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades encomendadas 
durante este período lectivo non presencial. 

• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a actividade presencial, ou 
telemática como forma de garantir unha posible recuperación final dos contidos mínimos 
como viña recollido na Programación de Aula. 

 

 
 
 
Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Temario da materia en PDF 

• Enlaces aos principais museos  

• Vídeos didácticos 

• Rutas artísticas a través de Google maps. 

• Artigos de contido histórico- artístico 

• Actividades on line a través da aula virtual do Centro. 
• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias. 

 

 

                      Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  informados de 

todas estas medidas a través dos diversos canles que a Xunta 

pon a nosa disposición: aula virtual do Centro e a plataforma 
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Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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2º DE BACHARELATO 
HISTORIA DA ARTE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte grega, en relación co seu 
contexto histórico e cultural. 

• Explicar a función social da 
arte grega, especificando o 
papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles.  

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte grega, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

• Explica as características esenciais da arte grega e 
a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas. 

• Define o concepto de orde arquitectónica e 
compara as tres ordes da arquitectura grega.  

• Describe os tipos de templo grego, con referencia 
ás características arquitectónicas e a decoración 
escultórica. 

• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas gregas: Partenón, Tribuna das 
Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Niké 

• Identifica, analiza e comenta as seguintes 
esculturas gregas: Discóbolo (Mirón), Doríforo 
(Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), 
Apoxiomenos (Lisipo). 

• Especifica quen eran os/as principais clientes da 
arte grega, e a consideración social da arte e 
dos/das artistas. 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte romana, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural.  

• Explicar a función social da 
arte romana, especificando o 
papel desempeñado polos/as 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles. 

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte romana, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

• Explica as características esenciais da arte romana 
e a súa evolución no tempo a partir de fontes 
históricas ou historiográficas.  

• Especifica as achegas da arquitectura romana en 
relación coa grega.  

• Describe as características e funcións dos 
principais tipos de edificio romanos.  

• Compara o templo e o teatro romanos cos 
respectivos gregos. 

• Especifica as innovacións da escultura romana en 
relación coa grega. 

• Especifica quen eran os/as principais clientes da 
arte romana, e a consideración social da arte e 
dos/das artistas  

• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas romanas: Panteón de Roma, teatro 
de Mérida, Coliseo de Roma, acueduto de 
Segovia, arco de Tito en Roma. 

 
• Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte bizantina, en relación co 

• Explica as características esenciais da arte 
bizantina.  

• Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa 
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seu contexto histórico e 
cultural.  

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte prerrománica, 
relacionando cada un dos 
seus estilos cos seus 
respectivos contextos 
históricos e culturais.  

de Santa Sofía de Constantinopla.  
• Define o concepto de arte prerrománica e 

especifica as súas manifestacións en España e en 
Galicia. 

• Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as 
seguintes obras: Santa María do Naranco 
(Oviedo), Santa Comba de Bande e San Miguel de 
Celanova (Ourense)  

 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte románica, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural. 

• Explicar a función social da 
arte románica, especificando 
o papel de clientes e artistas, 
e as relacións entre eles.  

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte medieval española, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).  

• Respectar as creacións da 
arte medieval, valorando a 
súa calidade en relación coa 
súa época e a súa 
importancia como 
patrimonio que hai que 
conservar.  

• Describe as características xerais da arte románica. 
• Describe as características e as función das igrexas 

e dos mosteiros na arte románica. 
• Explica as características da escultura románica, 

con especial referencia á iconografía. 
• Especifica as relacións entre artistas e clientes da 

arte románica  
• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

arquitectónicas e escultóricas románicas: a 
catedral de Santiago de Compostela, a fachada de 
Praterías e Pórtico da Gloria da catedral de 
Santiago.  

• Explica a importancia da arte románica no Camiño 
de Santiago 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte gótica, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural. 

• Explicar a función social da 
arte gótica, especificando o 
papel desempeñado por 
clientes e artistas, e as 
relacións entre eles.  

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte medieval española, 

• Describe as características xerais da arte gótica. 
• Describe as características e a evolución da 

arquitectura gótica e especifica os cambios 
introducidos respecto á románica. 

• Describe as características e a evolución da 
escultura gótica, e especifica as súas diferenzas 
tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á 
escultura románica. 

• Recoñece e explica as innovacións da pintura de 
Giotto e do Trecento italiano respecto á pintura 
románica e bizantina. 

• Explica as innovacións da pintura flamenga do 
século XV e cita algunhas obras dos seus 
principais representantes  
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aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).  

• Explicar a función social da arte gótica, 
especificando o papel desempeñado por clientes e 
artistas, e as súas relacións. 

• Especifica as relacións entre artistas e clientes da 
arte gótica, e a súa variación respecto ao románico.  

• Clasificar, analizar e comentar obras significativas 
da arte gótica: fachada occidental e interior da 
catedral de León, Anunciación e a Visitación da 
catedral de Reims, escena de "A fuxida a Exipto" e 
“O pranto ante o Cristo morto”, de Giotto, na 
Capela Scrovegni de Padua, "Matrimonio 
Arnolfini", de Jan Van Eyck, e o "Xardín das 
Delicias, de Hieronymus Bosch. 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do Renacemento, en 
relación co seu contexto 
histórico e cultural.  

• Explicar a función social da 
arte especificando o papel 
desempeñado por patróns, 
academias, clientes e artistas, 
e as relacións entre eles.  

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte do Renacemento, 
aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e 
histórico).  

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte española do 
Renacemento, en relación co 
seu contexto histórico e 
cultural. 

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte española do 
Renacemento, aplicando un 
método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

• Explica as características esenciais do 
Renacemento italiano e a súa periodización. 

• Especifica as características da arquitectura, 
escultura e pintura renacentista italiana e explica a 
súa evolución, desde o Quattrocento ao 
manierismo. 

• Explica a peculiaridade da pintura veneciana do 
Cinquecento e cita os artistas máis representativos.  

• Describe a práctica do patrocinio no Renacemento 
italiano e as novas reivindicacións dos artistas en 
relación co seu recoñecemento social e a natureza 
do seu labor  

• Especifica as características peculiares do 
Renacemento español en comparación co italiano. 

• Describe a evolución da arquitectura renacentista 
española. 

• Explica as características da pintura de El Greco a 
través dalgunhas das súas obras máis 
representativas.  

• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas, esculturas e pinturas do 
Renacemento italiano e español: cúpula de Santa 
María das Flores e interior da igrexa de San 
Lorenzo, ambas en Florencia e de Brunelleschi; 
pazo Médici-Riccardi en Florencia, de 
Michelozzo; templo de San Pietro in Montorio en 
Roma, de Bramante; cúpula de San Pedro do 
Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, de 
Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de Palladio, David e o 
"Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do 
Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas medicis, 
de Michelangelo, "O tributo da moeda", de 
Masaccio; "A Virxe das rochas"e "A Gioconda", 
de Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de 
Rafael; a bóveda da Capela Sixtina, de 
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Michelangelo; "Venus de Urbino" e "Carlos V en 
Mühlberg", de Tiziano, mosteiro de San Lorenzo 
de El Escorial, de Juan de Herrera.Identifica, 
analiza e comenta as seguintes pinturas de El 
Greco: "O martirio de San Mauricio", "O enterro 
do Señor de Orgaz", "A adoración dos pastores" 

• Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arte do Barroco en xeral, 
español e galego, en relación 
co seu contexto histórico e 
cultural.  

• Clasificar, analizar e 
comentar obras significativas 
da arte do Barroco europeo, 
español e galego, aplicando 
un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico).  

• Explica as características esenciais do Barroco. 
• Especifica as diferenzas entre a concepción 

barroca da arte e a renacentista.  
• Compara a arquitectura barroca coa renacentista e 

explica as características xerais do urbanismo 
barroco 

• Compara a escultura barroca coa renacentista 
• Describe as características xerais da pintura 

barroca e especifica as diferenzas entre a Europa 
católica e a protestante. 

• Distingue e caracteriza as grandes tendencias da 
pintura barroca en Italia e os seus principais 
representantes, e especifica as peculiaridades da 
pintura barroca flamenga e holandesa. 

• Explica as características do urbanismo barroco en 
España e a evolución da arquitectura española. 

• Explica as características da imaxinaría e da 
pintura barroca española. 

• Describe as características e evolución da pintura 
de Velázquez a través dalgunhas das súas obras. 

• Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 
arquitectónicas, escultóricas e pictóricas do 
Barroco europeo, español e galego: fachada de San 
Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata 
da praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; 
San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 
Borromini, "Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa 
Teresa", de Bernini, "A Vocación de San Mateo", 
de Caravaggio, A torre do reloxo da catedral de 
Santiago, "Piedade", de Gregorio Fernández, "O 
augador de Sevilla, "A fragua de Vulcano", "A 
rendición de Breda", "As meninas", de Velázquez, 
A fachada do Obradoiro da catedral de Santiago de 
Compostela, fachada de Santa Clara de Santiago 
de Compostela. 
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AVALIACIÓN 
 

Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na 
programación inicial. 

o Probas obxectivas escritas 
o Actividades individuais escritas 
o Recollida de información sistematizada das tarefas da aula 
o Entrega de actividades voluntarias propostas na aula 

 
Instrumentos: 

o As probas escritas seguen o modelo proposto pola coordinación 
de Historia da Arte da ABAU, sempre e cando poda facerse 
presencial. De non ser así, farase un exame oral a través dos 
medios telemáticos postos pola Xunta a nosa disposición. En 
ámbolos casos, as preguntas faranse de acordo cos estándares de 
aprendizaxe e criterios de avaliación.. 

o Nas actividades individuais diferenciamos entre a entrega de 
comentarios e traballos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación final 

 Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  
EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as 
directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o  
inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo  
COVID-19  e as 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; pondéranse 
como adecuados os seguintes criterios de cualificación e porcentaxes.: 
• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media 

ponderada das notas obtidas no primeiro e segundo trimestre. 
• A cualificación terceira avaliación, dotada esencialmente de 

actividades de repaso e reforzo de contidos previos, unicamente 
suporá unha mellora da media ponderada das dúas anteriores. 
A cualificación da terceira avaliación sumará un máximo de 2 puntos 
á media das dúas anteriores 
Estes dous puntos obteranse coa media ponderada das cualificacións 
obtidas nas actividades escritas e orais. 

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a materia e 
segundo se recolle na Programación o alumnado terá dereito a 
recuperar a materia mediante unha proba obxectiva. 
De ser o caso de que non se acade por ter avaliación negativa nunha 
única avaliación os contidos versarán sobre a materia desa 
avaliación. Se ten avaliación negativa en máis de unha avaliación os 
contidos versarán sobre todo o visto na aula ata a declaración do 
estado de alarma. 

• Esta proba obxectiva realizarase segundo sexa posible e seguindo as 
recomendacións sanitarias de maneira telemática ou presencial e os 
contidos serán os incluídos nas tarefas entregadas. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Na proba de setembro só entrarán os contidos avaliados durante o 
primeiro e segundo trimestre (ata o momento en que remataron as 
clases presenciais). 
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Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia 
pendente do curso anterior, teñen dereito a recuperala en dous exames 
cuadrimestrais que xa se realizaran antes de que se declarara o Estado de 
Alarma por parte do noso Goberno. De esta forma solo resta facer o 
exame final, para aqueles discentes que non conseguiron superala polo 
método anteriormente mencionado. 

  Criterios de cualificación. Terán por tanto dereito a un exame final, 
unha vez esgotadas todas as medidas realizadas durante o curso, será o 
que se teña en conta para a súa cualificación. 
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do 
Departamento de Historia decidimos facerlle unha proba telemática, da 
que serán avisados con varios días de antelación, a través da aula virtual 
do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de forma oficial os 
resultados obtidos 

 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación 

Actividades • Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a terceira 
avaliación teñen como obxecto traballar competencias e contidos básicos 
da materia de Historia da Arte. 

• Estas actividades son colgadas na web mega,nz e logo de ser realizadas 
deben ser enviadas en arquivos polos alumnos a o correo facilitado, e 
posteriormente son corrixidas e devoltas. 

• Como medida de atención á diversidade inclúense actividades 
complementarias ou de ampliación para o alumnado que xa interiorizara os 
contidos mínimos desta programación. Estas tarefas preséntanse e 
corríxense da mesma maneira cas anteriores.  

 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades 
encomendadas durante este período lectivo non presencial. 

• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a actividade 
presencial, ou telemática como forma de garantir unha posible 
recuperación final dos contidos mínimos deste 

Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint ou arquivos en Word. 
• Temario da materia. 
• Vídeos didácticos. 
• Artigos de contido artístico e histórico.. 

 
                      Información e publicidade 
 
Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  
informados de todas estas medidas a través dos 
diversos canles que a Xunta pon a nosa disposición: 
aula virtual do Centro e a plataforma Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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    Hª DE ESPAÑA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Explicar as características dos principais 
feitos e procesos históricos da  Prehistoria 
da Península . 

 Analizar as diferenzas entre a pintura 
rupestre paleolítica e neolítica. 

 Explicar o diferente grado de 
desenvolvemento político, económico, 
social e cultural dos diferentes pobos 
prerromanos. 

 Explicar o concepto de romanización e os 
diferentes medios de levala a cabo. 

 Comparar o diferente grado de 
romanización peninsular. 

 

 Explica as diferenzas entre a economía e a 
organización social do Paleolítico e do 
Neolítico, e as causas do cambio. 

 Identifica as diferenzas entre unha imaxe de 
pintura cantábrica e outra de pintura 
levantina. 

 Explica o diferente nivel de 
desenvolvemento das áreas celta e ibérica 
en vésperas da conquista romana en 
relación coa influencia recibida dos 
indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 
colonizadores fenicios e gregos.  

 Define o concepto de romanización e 
describe os medios empregados para levala 
a cabo. 

  Compara o ritmo e grao de romanización 
dos territorios peninsulares.  

 
 Explicar as características da monarquía 

visigoda. 

 

 Resume as características da monarquía 
visigoda e explica por que alcanzou tanto 
poder a igrexa e a nobreza. 

 
 Explicar a evolución dos territorios 

musulmáns na Península, describindo as 
súas etapas políticas e os cambios 
económicos, sociais e culturais que 
introduciron. 

 

 Explica as causas da invasión musulmá e da 
súa rápida ocupación da Península.  

 Describe a evolución política de Al-Andalus. 
 Resume os cambios económicos, sociais e 

culturais introducidos polos musulmáns en 
Al-Andalus. 

 
 Entender como se produce a Reconquista 

da Península polos cristiáns, e como vai 
acompañada dun proceso repoboador. 
 

 Analizar a estrutura social dos reinos 
cristiáns  e describir o réxime señorial e as 

 Describe as grandes etapas e as causas xerais  
que conducen ao mapa político da Península 
Ibérica ao remate da Idade Media. 
 

 Comenta o ámbito territorial e as 
características de cada sistema de 
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características da sociedade estamental 
 Entender as causas das crisis demográficas, e 

os problemas sociais. 

 

repoboación, así como as súas causas e as 
súas consecuencias. 
 

 Explica a orixe e as características do réxime 
señorial e a sociedade estamental no ámbito 
cristián 
 
 Elabora un informe no que se recollan as 

causas e desenvolvemento das revoltas 
irmandiñas. 

 
 Analizar o reinado dos Reis Católicos como 

unha etapa de transición entre a Idade 
Media e a Idade Moderna, e identificar as 
reminiscencias medievais e os feitos 
salientables que abren o camiño á 
modernidade. 
 
 

 Define o concepto de unión dinástica 
aplicado a Castela e Aragón en tempos dos 
Reis Católicos e describe as características 
do novo Estado. 
 
 

 Explicar a evolución e a expansión da 
monarquía hispánica durante o século XVI, 
diferenciando os reinados de Carlos I e 
Felipe II. 
 

 Compara os imperios territoriais de Carlos I 
e de Felipe II, e explica os problemas que 
provocaron. 
 

 Explicar as causas e as consecuencias da 
decadencia da monarquía hispánica no 
século XVII, relacionando os problemas 
internos, a política exterior e a crise 
económica e demográfica. 
 

 Explica os principais factores da crise 
demográfica e económica do século XVII, e as 
súas consecuencias. 

 

 Analizar as transformación económicas que 
tiveron lugar en Galicia tanto na 
agricultura como na pesca. 

 Explicar a estrutura social galega. 

 

 Explica os cambios económicos na Galicia dos 
Austrias. 

  Elabora un informe no que se destaquen as 
características da sociedade galega: 
rendistas e fidalgos. 

 
  Analizar a Guerra de Sucesión española como 

contenda civil e europea, e explicar as súas 
consecuencias para a política exterior 
española e a nova orde internacional.  

 Describir as características do novo modelo 
de Estado, especificando o alcance das 

 Explica as causas da Guerra de Sucesión 
Española e a composición dos bandos en 
conflito. 

  Detalla as características da nova orde 
europea xurdida da Paz de Utrecht e o 
papel de España nela. 
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reformas promovidas polos primeiros 
monarcas da dinastía borbónica.  

  Analizar o impacto da política borbónica en 
Galicia: a matrícula do mar, o arsenal de 
Ferrol, a apertura do comercio colonial. 

 Expor os conceptos fundamentais do 
pensamento ilustrado, identificando as súas  
vías de difusión. 

 

 Define os decretos de nova planta e explica 
a súa importancia na configuración do novo 
Estado borbónico. 

 Explica as medidas que adoptaron ou 
proxectaron os primeiros Borbóns para 
sanear a Facenda Real. 

 Investiga a importancia da apertura do 
comercio colonial para Galicia. 

 Explica que é a matrícula de mar. 
 Describe a estrutura urbana do Ferrol do 

XVIII e a importancia do arsenal. 
 Comenta as ideas fundamentais da 

Ilustración e define o concepto de 
despotismo ilustrado. 

 Razoa a importancia das Sociedades 
Económicas de Amigos do País e da prensa 
periódica na difusión dos valores da 
Ilustración. 

 
 Analizar as relacións entre España e Francia 

desde a Revolución Francesa ata a Guerra 
da Independencia, e especificar en cada 
fase os principais acontecementos e as súas  
repercusións para España.  

 

 Resume os cambios que experimentan as 
relacións entre España e Francia desde a 
Revolución Francesa ata o comezo da 
Guerra de Independencia. 

 Describe brevemente a Guerra da 
Independencia: as súas causas, a 
composición dos bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos acontecementos. 

 

 Comentar o labor lexislador das Cortes de 
Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. 

 

 Compara as Cortes de Cádiz coas 
estamentais do Antigo Réxime.  

 Comenta as características esenciais da 
Constitución de 1812. 

 

 Describir as fases do reinado de Fernando 
VII, e explicar os principais feitos de cada 
unha. 
 

 Detalla as fases do conflito entre liberais e 
absolutistas durante o reinado de Fernando 
VII. 

 Define o carlismo e resume a súa orixe e os 
apoios con que contaba inicialmente.  
 

 Analizar a transición definitiva do Antigo 
Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo 
dos militares e especificando os cambios 
políticos, económicos e sociais. 

 Identificar os principios do liberalismo 

 Elabora nun esquema as diferenzas, en 
canto a sistema político e estrutura social, 
entre o Antigo Réxime e o réxime liberal 
burgués. 

 Resume as etapas da evolución política do 
reinado de Isabel II desde a súa minoría de 
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 Explicar o proceso constitucional durante o 
reinado de Isabel II, en relación coas 
correntes ideolóxicas dentro do liberalismo 
e a súa loita polo poder. 

 

idade, e explica o papel dos militares.  
 Identifica as diferencias fundamentais entre 

as diversas correntes ideolóxicas liberais. 
 Describe as características dos partidos 

políticos que xurdiron durante o reinado de 
Isabel II. 
 

 Explicar o Sexenio Democrático como 
período de procura de alternativas 
democráticas á monarquía isabelina, 
especificando os grandes conflitos internos 
e externos que desestabilizaron o país. 

 Analizar as características do modelo de 
Constitución federal da I República  

 Explicar os principais problemas que 
provocan o  fracaso da experiencia 
republicana: o Cantonalismo. 
 

 Describe as características esenciais da 
Constitución democrática de 1869. 
 
 
 
 

 Analiza as características da Constitución 
republicana. 

 Identifica os grandes conflitos do sexenio e 
explica as súas consecuencias políticas. 
 

 Explicar o sistema político da Restauración, 
distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. 

 Analizar as características da Constitución 
de 1876. 

 Explicar a práctica política do sistema da 
Restauración: quenda, caciquismo e fraude 
electoral. 

 

 Explica os elementos fundamentais do 
sistema político ideado por Cánovas. 

 Especifica as características esenciais da 
Constitución de 1876. 

 Analiza os diferentes métodos de 
manipulación electoral. 
 

 Entender as diferentes correntes do 
nacionalismo español no último terzo do S. 
XIX. 

 

 Resume a orixe e a evolución do catalanismo, 
o nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

 

 Analizar as principais medidas adoptadas por 
os liberais para reformar a agricultura. 

 Analizar as diferentes desamortización postas  
en práctica no século XIX. 
 

 Elabora un informe sinalando as 
características máis salientables da 
agricultura española no S. XIX. 

 Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e Madoz.. 
 

 Analizar os sectores económicos e especificar 
a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se 
derivan delas. 
 

 Describe a evolución da industria téxtil catalá,  
a siderurxia e a minaría ao longo do século 
XIX. 

 Relaciona as dificultades do transporte e o 
comercio interior cos condicionamentos 
xeográficos. 

  Explica os obxectivos da rede ferroviaria e 
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as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís 
de 1855. 

 
 Describir as condicións de vida das clases 

traballadoras e os inicios do movemento 
obreiro en España, en relación co 
desenvolvemento do movemento obreiro 
internacional. 

 

 Analiza as correntes ideolóxicas do 
movemento obreiro e labrego español, así 
como a súa evolución durante o derradeiro 
cuarto do século XIX. 

 

 
 Analizar as causas da quebra do sistema 

político da Restauración e identificar os 
factores internos e os externos. 
 Explicar o desastre colonial e a crise do 98, 

identificando as súas causas e as súas 
consecuencias. 
 Relacionar o rexeneracionismo xurdido da 

crise do 98 co revisionismo político dos 
primeiros gobernos, e especificar as súas 
actuacións máis importantes. 

 Analizar os movementos políticos e sociais 
excluídos do sistema, especificando a súa 
evolución durante o período estudado. 
 Explicar a necesidade da formación de 

gobernos de coalición para facer fronte á crise 
política, social e económica. 
 Explicar a guerra de Marrocos e a súa 

influencia na crise da restauración. (1904-
1921) 
 Analizar as causas da quebra do sistema 

político da Restauración e identificar os 
factores internos e os externos. 

 

 Describe o funcionamento real do sistema 
político da Restauración. 

 Explica a política española respecto ao 
problema de Cuba. 

 Sinala os principais feitos do desastre colonial 
de 1898 e as consecuencias territoriais do 
Tratado de París. 

 Especifica as consecuencias para España da 
crise do 98 nos ámbitos económico, político 
e ideolóxico. 

 Define en que consistiu o revisionismo 
político inicial do reinado de Afonso XIII, e 
as principais medidas adoptadas. 

 Relaciona o crecemento dos movementos 
nacionalistas coa súa  exclusión do poder. 

 Elabora un cadro no que se vexa a 
inestabilidade dos gobernos da 
Restauración dende 1917. 

 Analiza as causas e consecuencias para 
España da guerra de Marrocos. 

 Especifica a evolución das forzas políticas de 
oposición ao sistema: republicanos e 
nacionalistas 

 Explica as repercusións da I Guerra Mundial 
e da Revolución Rusa en España. 

 Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, 
manifestacións e consecuencias. 
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AVALIACIÓN 
 

Procedementos: Os procedementos foron os que están recollidos na programación inicial. 
o Probas escritas 
o Actividades escritas 
o Observación directa do alumnado na aula: 
o Grado de interese das preguntas que formulan o das dúbidas que suscita. 
o A forma de traballar na clase. 
o O interese mostrado nas distintas actividades orais e escritas propostas na aula e na 

casa. 
o A atención prestada durante as correccións ou explicacións. 
o Participación en actividades voluntarias. 

 
Instrumentos: 

o As probas escritas seguen o modelo proposto pola coordinación de Historia de 
España da EBAU, sempre e cando poda facerse presencial. De non ser así, farase 
un exame oral a  través dos medios telemáticos postos pola Xunta a nosa 
disposición. En ámbolos  casos, as preguntas faranse de acordo cos estándares de 
aprendizaxe e criterios de avaliación. 

o Nas actividades individuais diferenciamos entre a entrega de comentarios e 
traballos de investigación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualificación final 

       Tendo conta o exposto na  Orde do Ministerio de Educación  EFP/365/2020, do  22 de 

abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimest re 
do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada 

polo  COVID-19  e as 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; pondéranse como adecuados os seguintes criterios de cualificación e 

porcentaxes.: 

• A cualificación final do curso obterase da nota resultante da media das notas obt idas 
no primeiro e segundo trimestre. 

• A cualificación da terceira avaliación, dotada esencialmente de actividades de repaso e 
reforzo de contidos previos, suporá unha mellora da media das dúas anterio res hasta 

dous puntos. 

• No caso de non acadar a media necesaria para superar a  m ateria, o  a lumnado terá 

dereito a recuperala mediante unha proba obxectiva que realizarase, segundo sexa 
posible e seguindo as recomendacións sanitarias, de maneira telemática ou presencial. 

• De ser o caso de que non se acadase o aprobado por ter avalia ción negativa nunha 
única avaliación, os contidos de dita proba versarán sobre a materia suspensa. Se ten  

avaliación negativa en máis dunha avaliación, os contidos versarán sobre o  v isto  na 
aula ata a declaración do estado de alarma. 

 
 
Proba 
extraordinaria de 
setembro 
 

 
Na proba de setembro só entrarán os contidos avaliados durante o primeiro  e segundo 

trimestre (ata o momento en que remataron as clases presenciais). 
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Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 

Criterios de avaliación: No noso Centro, os alumnos coa materia pendente do curso 
anterior, teñen dereito a recuperala en dous exames cuadrimestrais que xa se realizaran 
antes de que se declarara o Estado de Alarma por parte do noso Goberno. De esta forma 
solo resta facer o exame final, para aqueles discentes que non conseguiron superala polo 
método anteriormente mencionado. 

  Criterios de cualificación. Terán por tanto dereito a un exame final, unha vez esgotadas 
todas as medidas realizadas durante o curso, será o que se teña en conta para a súa 
cualificación. 

    
  Procedementos e instrumentos de avaliación: Os membros do Departamento de Historia 
decidimos facerlle unha proba telemática, da que serán avisados con varios días de 
antelación, a  través da aula virtual do Centro, para que de esta forma, queden reflexados de 
forma oficial os resultados obtidos 

 
 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

• Todas as actividades de ensino-aprendizaxe realizadas durante a terceira avaliación 
teñen como obxecto traballar competencias e contidos básicos da materia de Historia de 

España 

• Estas actividades son subidas nun arquivo polos alumnos a un lugar facilitado para a súa 

entrega na aula virtual. Ademais da corrección das mesmas por parte do docente, 
realízanse sesións “presenciais” a través da aplicación  Cisco  WebEx. Nelas, resólvense 

dúbidas que puidesen xurdir durante a súa realización. 

• Como medida de atención á diversidade inclúense actividades complementarias ou de 

ampliación para o alumnado que xa ha  interiorizado os contidos mínimos desta 
programación. Estas tarefas preséntanse e corrixen tamén a través da aula virtual.  

• Probas online de repaso dos contidos da materia. 
 

 
Metodoloxía 
(alumnado 
con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

• Listas de control de asistencia e participación nas clases en liña que se realizan a través da 

plataforma  Cisco  WebEx. 

• Seguimento, corrección e avaliación mediante rúbricas das actividades encomendadas 

durante este período lectivo non presencial. 
• Elaboración dunha proba escrita, no caso de que se retome a actividade presencial, ou 

telemática como forma de garantir unha posible recuperación final dos contidos mínimos 
deste 

 
 
 
 
Materiais e 
recursos 

• Presentacións en PowerPoint 

• Temario da materia. 

• Vídeos didácticos. 

• Artigos de contido histórico. 
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• Actividades on line a través da aula virtual do Centro. 

• Plataforma Cisco  WebEx. para realizar videoconferencias. 

 

 

                      Información e publicidade 
 
Información ao alumnado e ás familias 

Tanto as familias como o alumnado serán  informados de 
todas estas medidas a través dos diversos canles que a Xunta 
pon a nosa disposición: aula virtual do Centro e a plataforma 
Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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