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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer a dimensión diacrónica e sincrónica nos acontecementos e procesos históricos 
Distingue entre causas de longa e curta duración, e consecuencias a curto e longo prazo: CSC - CCL - CAA 
Sitúa acontecementos e procesos no tempo (diacronía) e aqueles que se producen ao mesmo tempo (sincronía): ídem 

Localizar, seleccionar e analizar información escrita, gráfica e audiovisual utilizando fontes 
primarias e secundarias. 

Analiza e comenta textos, mapas, gráficos, estatísticas e imaxes.: CSC - CCL - CAA - CD 
Relaciona fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos: CSC - CCL - CAA 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión. 
Define termos e conceptos específicos de cada unidade.: CSC - CCL - CAA - CD 
Emprega correctamente o vocabulario específico dos contidos históricos traballados : CSC - CCL - CAA - CD 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 
cambio: CCL - CSC - CCEC 
HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a cabo : CCL - CSC 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 
políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de al-Ándalus: CCL - CSC 
HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns en al-Ándalus: CCL-
CSC 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así como as súas causas 
e as súas consecuencias: CCL - CAA - CSC 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns e describir o réxime señorial e as 
características da sociedade estamental. 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no ámbito cristián: CCL - 
CSC - CCEC 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media 
e a Idade Moderna 

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis Católicos e describe 
as características do novo Estado: CCL - CSC 

B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, 
diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que provocaron: CCL - 
CAA - CSC 

B3.3. 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. 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares e as consecuencias: CCL - CSC 
HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e as súas consecuencias. 

B4.1. 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. 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en conflito : CCL - CSC 
HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España nela: ídem 

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das 
reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. 

HEB4.2.1. Define os Decretos de Nova Planta e explica a súa importancia na configuración do novo Estado borbónico: 
CCL - CSC 

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 
difusión. 

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo ilustrado: CCL - CAA - 
CSC - CCEC 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a Guerra da 
Independencia, especificar os principais acontecementos e as súas repercusións para España 

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa 
ata o comezo da Guerra de Independencia: CCL - CSC 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812: CCL - CAA - CSC 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando VII: CCL - CSC 

B6.2. 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. 

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de Isabel II: CCL - CSC 
HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos dunha e outra: ídem 
HEB6.2.5. Explica as características da sociedade de clases comparada coa sociedade estamental do Antigo Réxime 
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas democráticas á 
monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e externos do período 

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869: CCL - CSC 
HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias políticas: CAA - CSC 

B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro 
en España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio Democrático coa do movemento 
obreiro internacional: CCL - CSC - CAA 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. 

HEB7.1.1-2. Explica os elementos fundamentais do sistema canovista e da Constitución de 1876: CCL - CSC 
HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración: CCL - CSC 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as súas 
consecuencias. 

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias territoriais do Tratado de París. 
HEB7.4.3. Especifica as consecuencias da crise do 98 nos ámbitos económico, político e ideolóxico: CCL - CSC 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

HEB8.2.3. identifica e describe a evolución dos principais sectores industriais ao longo do século XIX: CCL - CSC 
HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855: ídem 

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos 
primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político da Restauración: ídem 

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 
internos e os externos. 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias: CCL - CSC 

B9.3. Describir as características, etapas e actuacións da ditadura de Primo de Rivera HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura, desde o directorio militar ao directorio civil e o seu remate: CCL - CSC 

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do sistema político da 
Restauración, enmarcándoa no contexto internacional de crise económica e conflitividade social. 

HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciónaa co contexto internacional: ídem 
HEB10.1.2. Identifica e caracteriza as forzas políticas da II República e a súa actuación: CCL - CAA - CSC 

B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especificando os feitos 
e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República e a súa evolución: CCL - CSC 
HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931: CCL - CSC 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, a intervención 
internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil: CCL - CSC 
HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional: CCL - CSC - CAA 
HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra: ídem 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e especificar as 
transformacións políticas, económicas e sociais que se produciron, en relación coa cambiante 
situación internacional. 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de cada 
unha: CCL - CAA - CSC 
HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista: CCL -CSC 
HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país: ídem 
HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no tempo: íd 

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo nun contexto de 
crise económica, e explicar as medidas que permitiron a celebración das primeiras eleccións 
democráticas. 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición: CCL - CSC 
HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez para a reforma política do 
réxime franquista: CCL - CSC 

B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Constitución de 1978 HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e os seus trazos esenciais: ídem 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Durante as clases presenciais: 

- observación do traballo diario na aula e participación nas actividades de aprendizaxe 
- recollida e valoración das actividades realizadas no caderno do clase 

 Durante o período de corentena: 
- recollida e valoración das tarefas propostas  na aula virtual do centro 

Instrumentos: 
 Durante as clases presenciais: 

- probas escritas 
- valoración do traballo diario na aula 
- avaliación do caderno de clase 

 Durante o período de corentena: 
- tarefas realizadas en liña na aula virtual e arquivos presentados polo alumnado 
- participación nas clases virtuais 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 Nota media da primeira e a segunda avaliación máis a valoración das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores que se están desenvolvendo durante o 
período de corentena, sempre e cando beneficien ao alumnado 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 A proba extraordinaria de setembro será elaborada polo Departamento, considerando as 
aprendizaxes desenvolvidas polo alumnado exclusivamente durante a primeira e a segunda 
avaliación 

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 

 Busca, selección e organización da información na Internet para elaborar composicións. 
 Definición de conceptos da materia. 
 Desenvolvemento dunha pregunta. 
 Elaboración dunha composición a partir dunha selección de documentos. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnos con conectividade: 
 Repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes desenvolvidas durante o período de 

ensinanza presencial (primeira e segunda avaliación) mediante dúas sesións semanais 
fixas a través de videoconferencia. 

 Realización de tarefas na aula virtual, co apoio do libro de texto, os materiais subidos á 
aula virtual e a información que o alumno busca na Internet. 

 Corrección das tarefas polo profesor e revisión das mesmas a partir das orientacións 
subministradas ao alumnado no espazo correspondente da aula virtual, e/ou a través do 
correo que figura na aula virtual. 

 

Alumnos sen conectividade: 
 Non hai alumnos sen conectividade. 

 

Materiais e recursos 

 Libro de texto 
 Presentacións sobre cada tema na aula virtual 
 Material complementario (vídeos, textos, infografías...) na aula virtual 
 Tarefas na aula virtual 
 Videoconferencias 
 Correo electrónico 

 
 

4.- Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

O alumnado e as familias recibirán a información a través de diversas vías alternativas: 
 Páxina web do centro. 
 Foro de novas da aula virtual. 
 Correos colectivos enviados ao grupo ou individuais a alumnos concretos. 
 Sesións de videoconferencia semanais 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


