
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1-1. Definir os trazos do Antigo Réxime describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais. 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. CCL CAA CSC CSIEE 

B1-4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo do comezo do século XIX establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1-4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as ideas do Liberalismo do comezo do século XIX. 
CCL CAA CSC CSIEE. 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais. 

B2-1.1. Identifica as causas da Primeira Revolución Industrial. CAA CSC CSIEE 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, agricultura e poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial CCL CAA CSC 

B3-1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza 
á primeira metade do século XIX distinguindo os feitos, personaxes e símbolos e encadrándoos 
en cada unha das variables analizadas. 

B3-3.1. Explica as causas da Revolución francesa de 1789. CCL CAA CSC CSIEE 
B3-5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena relacionándoas coas súas 
consecuencias. CAA CSC CSIEE 

B3-5. Analizar a transcendencia que tivo para Europa o Congreso de Viena e a restauración do 
Absolutismo identificando as súas consecuencias para os diversos países implicados. 

B3-6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848.  CCL CAA 
CSC CSIEE   

B3-7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a 
partir da análise de fontes gráficas. 

B3-7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de fontes gráficas. 
CCL CAA CSC CSIEE 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do século XIX, establecendo os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais. 

B2-1.2. Explica razoadamente a evolución cara á II Revolución Industrial.  CAA CSC CSIEE 

B4-1. Describir as transformacións e conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do 
século XX distinguindo o seu desenvolvemento e os factores desencadeantes. 

B4-1.1. Realiza un diagrama explicando cadeas causais e procesos dentro do período “finais do século 
XIX e comezos do XX”. CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

B4-3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do 
século XIX, establecendo as súas consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da 
Segunda Metade do século XIX. CCL CAA CSC CSIEE 

B4-5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da Primeira 
Guerra Mundial, desenvolvendo as súas etapas e as súas consecuencias 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial. CCL 
CSC CSIEE 

B5-3. Identificar os Tratados de Paz da I Guerra Mundial establecendo como unha 
consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5-3.1. Explica os acordos dos Tratados de Paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a 
curto prazo.  CCL CAA CSC CSIEE 
B5-3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas. CCL CAA CSC CSIEE 

B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas máis significativos e establecendo as súas consecuencias. 

B5-2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917.  CCL CAA CSC 
B5-2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. CCL CAA CSC 
CSIEE 

B5-1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5-1.1. Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e 
culturais de comezos do século XX. CCL CAA CSC CSIEE  

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo os factores desencadeantes e as súas influencias 
na vida cotiá. 

B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión.  CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 
B5-4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. CCL CMCCT CAA CSC CSIEE 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual dos alumnos a 
través dos exercicios realizados na aula virtual.  

 

Instrumentos: 
Exercicios dos distintos temas na aula virtual 

Cualificación final 

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 

Salvo nova decisión das autoridades competentes, exame presencial  cos 
contidos axustados ao dado na primeira e 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 coa materia pendente de cursos anteriores. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnos coa materia pendente de cursos anteriores. 

 
 

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  
Videoconferencias 
Actividades de reforzo e ampliación para os alumnos aprobados 
Actividades de recuperación para os alumnos con materias suspensas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para os alumnos con conectividade: Repaso de todos os temas dados nas 
dúas avaliacións anteriores mediante dúas clases semanais fixas por 
videoconferencia e actividades apoiadas no libro de texto e o material 
complementario colgado na aula virtual. 
Para os alumnos sen conectividade: A través do servizo habilitado polo 
Concello de A Coruña se lle achegará ao alumnado que o solicite o material 
impreso imprescindible  para a realización das tarefas  e, polo mesmo 
vehículo de comunicación lle serán recollidos os exercicios para a súa 
cualificación. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Presentacións sobre o tema na A.V.  
Materiais complementarios (vídeos, textos, infografías,....) na A.V. 
Exercicios na A.V. 
Videoconferencias. 
Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado recibirá a información a través da páxina web do centro, 
o Foro de Novas da Aula Virtual e directamente mediante as 
videoconferencias semanais.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


