
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DO CURSO 2019 / 2020 

PÁXINA 
1 de 6 

CENTRO: IES AGRA DO ORZÁN 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA:  HISTORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DO ORZÁN 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: HISTORIA 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: 11 de maio de 2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DO CURSO 2019 / 2020 

PÁXINA 
2 de 6 

CENTRO: IES AGRA DO ORZÁN 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA:  HISTORIA 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade. 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DO CURSO 2019 / 2020 

PÁXINA 
3 de 6 

CENTRO: IES AGRA DO ORZÁN 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA:  HISTORIA 

 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico.  

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o 
Parlamentarismo.  
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.  

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX.  
B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX.  

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.  

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal.  
B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do país.  

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.  
XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España.  

B4.2. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias das Cortes de Cádiz.  
B4.5. Identifica as causas e as consecuencias do sexenio democrático.  
B4.6. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis 
importantes do período da Restauración e a súa conexión co presente.  

XHB4.1.2. Elabora discusións sobre as consecuencias da Constitución Española de 1812.  
XHB4.3.3. Diferenza aspectos políticos, sociais e económicos entre o Sexenio e a Restauración.  

B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España ó xurdimento do primeiro movemento 
obreiro.  
B5.6. Coñecer cales foron as principais ramas industriais desenvolvidas en España no 
século XIX.  
 

XHB5.1.2. Especifica algunhas das repercusións políticas como consecuencia dos cambios 
económicos en España.  
XHB5.3.3. Especifica as mudanzas e as repercusións económicas na agricultura española do 
século XIX.  

B6.1. 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.  
B6.4. Esquematizar os aspectos máis destacados da herdanza do colonialismo.  
 

XHB6.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonalismo, imperialismo e a 
Gran Guerra de 1914.  
XHB6.3.2. Elabora unha narrativa explicativa das causas e consecuencias do proceso 
colonizador.  

B7.1. Coñecer as causas que levaron á Primeira Guerra Mundial, as características 
principais e os grandes acontecementos que ocorreron no seu desenvolvemento.  
B7.3. Expor todas as consecuencias posibles da Primeira Guerra Mundial.  
 

XHB7.1.1. Explica o contexto que favoreceu que tivese lugar a Primeira Guerra Mundial.  
XHB7.3.1. Enumera as consecuencias da Guerra a distintos niveis: demográfico, económico, 
social e político.  

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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: 
 

 Conforme ás Instrucións de 27 de abril de 2020, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 
curso académico 2019/20, os exercicios e probas realizados na terceira avaliación servirán para 
recuperar as dúas primeiras, no caso de estaren suspensas e, de estar aprobados, a media obtida 
na terceira avaliación fará media coas outras dúas; ben entendido que, de ser esa media menor á 
resultante das dúas primeiras avaliacións, manterase esta última.  
 

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. 

 O aprobado, cunha nota mínima de 5, nesta proba significará a superación da materia, aínda que 
será precisa unha coherencia mínima nas respostas e non deixar ningunha das dúas partes das que 
consta sen responder.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 Non hai alumnos  o materia pendente. 

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 

 Actividades interactivas proporcionadas polo libro dixital. 
 Videoconferencias  
 Actividades de reforzo ampliación par os alumnos aprobados 
 Actividades de recuperación par os alumnos con a materia suspensa das anteriores 

avaliacións. 
 

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 unha sesións semanal a 
través de videoconferencia. 

 Realización de tarefas enviadas por correo ou  TokApp  co apoio do libro de texto,  
 Corrección das tarefas polo profesor e revisión das mesmas a partir das orientacións 

subministradas ao alumnado a través do correo. 
 

Alumnos sen conectividade: 
 Non hai alumnos 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 
 Libro dixital. 
 Material complementario (vídeos, textos, infografías...) 
 Tarefas e exercicios enviados por correo electrónico ou TokApp 
 Videoconferencias. 
 Correo electrónico. 
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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. 

 


