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

B4.1.  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.

XHB4.1.1.  Explica  razoadamente  que  o  concepto  imperialismo  reflicte
unha  realidade  que  influirá  na  xeopolítica  mundial  e  nas  relacións
económicas transnacionais.

B4.2.  Establecer  xerarquías  causais  (aspecto  e  escala  temporal)  da
evolución do imperialismo.

XHB4.2.1.  Sabe  recoñecer  cadeas  e  interconexións  causais  entre
colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914

B4.3.  Coñecer  os  principais  acontecementos  da  Gran  Guerra,  as  súas
interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de
Versalles.

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación
histórica, da I Guerra Mundial.

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva
e desde a dos aliados

B4.4.  Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da
Revolución Rusa.

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución
Rusa na súa época e na actualidade.

B5.1. 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.

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente
e as posibilidades do futuro,  como o alcance das crises financeiras de
1929 e de 2008.

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.

B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa XHB5.2.1.  Explica  diversos  factores  que  fixeron  posible  o  auxe  do
fascismo en Europa.

B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. XHB6.1.1.  Recoñece  a  xerarquía  causal  (diferente  importancia  dunhas
causas ou outras segundo as narrativas).
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B6.2.  Coñecer  os  principais  feitos  da II  Guerra Mundial,  diferenciar  as
escalas  xeográficas  nesta  guerra  (europea  e  mundial)  e  entender  o
concepto de guerra total.

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito

XHB6.2.3.  Elabora  unha  narrativa  explicativa  das  causas  e  as
consecuencias  da  II  Guerra  Mundial,  a  distintos  niveis  temporais  e
xeográficos.

B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra
europea e as súas consecuencias

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Probas online.
- Traballos / exercicios prácticos.
- Observación

Instrumentos:
Para o alumnado que non superara a 1º ou/e a 2ª avaliación:
-  Elaboración  dun  traballo  sobre  un  tema  da  avaliación  ou  avaliacións
suspensas.
- Unha proba final que abranguerá os contidos da materia impartida ata o 13
de marzo.
-  Participación  nas  actividades  propostas  a  través  da  Aula  Virtual  ou  do
correo electrónico.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións:
-  Participación  nas  actividades  propostas  a  través  da  Aula  Virtual  ou  do
correo electrónico.
- Elaboración do caderno coas actividades obrigatorias.
-  Realización  dos  traballos  e  exercicios  prácticos,  que  deberán  sen
entregados en prazo.

Cualificación final

Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación:
- Se só tiña unha avaliación non superada e obtén unha nota maior ou igual
a 4’5 (xa non será necesario acudir á proba final).
- Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota maior ou igual
a 4’5 en cada un dos traballos parciais (xa non será necesario acudir á proba
final).
- Se obtén unha nota maior ou igual a 4’5 na proba final.
- Se obtén unha nota media maior ou igual a 4’5 unha vez valorados todos os
instrumentos de avaliación.

Cálculo da cualificación final: a media das dúas primeiras avaliacións á que
se poderá sumar ata 2 puntos pola actividade do alumno dende o inicio do
estado de alarma, sen superar nunca os 10 puntos.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións:
Teñen a materia superada. A cualificación final será a media aritmética das
dúas primeiras avaliacións. Dende o inicio do estado de alarma, a actividade
do alumno pode sumar ata 2 puntos sobre a media, sen superar nunca os 10
puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Haberá unha proba presencial, de ser posible, ou online, en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
ata o 13 de marzo.



Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non procede.

Criterios de cualificación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede.

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

Actividades
Resumos das leccións, gravacións coas explicacións, exercicios, 
actividades de repaso e as correccións. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Con conectividade: A través do correo electrónico e aula virtual.
Sen conectividade: a través do correo ordinario.

Materiais e recursos

Ordenador da profesora con conexión a internet e sistema de 
gravación de imaxe e son.
Software ofimática.
Correo electrónico.
Sobres e correo postal.
Libro de texto.
Recursos didácticos en papel e online.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Aula Virtual, correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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