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1º DE ESO 
 

1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe impartidos durante as clases presenciais 
(ata o 13 de marzo de 2020) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

B1.1. Coñecer o Sistema Solar e establecer as 
relacións entre os movementos da terra e a 
existencia das estacións e do día e da noite, 

B1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos 
astronómicos na distribución da radiación solar e 
nas zonas bioclimáticas do planeta. 

B1.3. Analizar e identificar o mapa, e os seus usos 
principais. 

B1.3.1. Clasifica e distingue tipos de mapas. 

B1.4. Localizar espazos xeográficos e lugares nun 
mapa ou imaxe de satélite, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

B1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio 
e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais características. 
B1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun 
mapa, utilizando datos de coordenadas xeográficas 

B1.5. Localizar no mapamundi físico as principais 
unidades do relevo mundiais, os grandes ríos e as 
grandes zonas climáticas, e identificar as súas 
características. 

B1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades 
do relevo europeo e mundial. 

 
B1.6. Ter unha visión global do medio físico 
europeo e mundial, e das súas características 
xerais. 

B1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os 
elementos e as referencias físicas principais: mares 
e océanos, continentes, as illas e arquipélagos  
máis importantes, os ríos e cadeas montañosas. 
 

B1.8. Situar no mapa de Europa as unidades e os 
elementos principais do relevo continental. 

B.1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os 
elementos principais do relevo europeo. 

B1.9. Coñecer, comparar e describir os grandes 
conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 

B1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de 
climas de Europa. 
B1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas 
bioclimáticas do noso continente. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes 
históricas 

B3.3. 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. 

B3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, utilizando 
para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade. 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 
tempo (diacronía e sincronía). 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez 
en diferentes enclaves xeográficos. 

B3.6. Entender o proceso de hominización. B3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar 
á especie humana. 



 

B3.7. Datar a Prehistoria e a Idade Antiga B3.7.1. Distingue etapas dentro da Prehistoria e 
Historia antiga. 

B3.9. Coñecer as características da vida humana 
correspondentes aos dous períodos en que se 
divide a Prehistoria: Paleolítico e Neolítico. 

B3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos 
en que se divide a prehistoria e describe as 
características básicas da vida en cada un. 
B3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución 
neolítica 

 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  de ampliación impartidos a partir da 
suspensión das clases presenciais (dende o 16 de marzo de 2020) 

 

B3.11. Coñecer algunhas características da vida 
humana neste período, así como o 
establecemento e a difusión de diferentes culturas 
urbanas, despois do neolítico. 

B3.11.1. Describe formas de organización socio-
económica e política, novas ata entón, como os 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

B3.12. Recoñecer a importancia da descuberta da 
escritura. 

B3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas 
(restos materiais e ágrafos) e as fontes históricas 
(textos). 

B3.13. Explicar as etapas en que se divide a historia 
de Exipto. 

B3.13.2. Describe as principais características das 
etapas históricas en que se divide Exipto. 

B3.14. Identificar as principais características da 
relixión exipcia. 

B3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a 
súa crenza na vida do alén. 
B3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais 
deuses do panteón exipcio. 

B3.16. Coñecer os trazos principais das polis gregas 
e a transcendencia do concepto de democracia. 

B3.16.1. Identifica trazos da organización socio-
política e económica das polis gregas a partir de 
fontes históricas de diferentes tipos. 

B3.18. Distinguir entre o sistema político grego e o 
helenístico. 

B3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre. 
B3.18.2. Contrasta as accións políticas da Atenas 
de Pericles co imperio de Alexandre Magno. 

 

2. Avaliación e cualificación 
 

Avaliación Procedementos e instrumentos: 
a) Clases presenciais: os fixados na programación 
b) Clases non presenciais (dende o 13 de marzo de 2020): análise e 
valoración do traballo realizado polo alumnado vía online 
 

Cualificación final Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e 
sumativa do traballo realizado dende o 13 de marzo de 2020. 

Este traballo non presencial sumará ata un máximo de 2 puntos, e 
valorarase a calidade e cantidade de tarefas entregadas, a entrega 
dentro dos prazos marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 

 



 

 
Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

 

Para aprobar na convocatoria extraordinaria de setembro, se 

as circunstancias o permiten, deberán facer un exame 

presencial, proposto polo departamento cos contidos mínimos 

fixados na programación didáctica ata o 13 de marzo de 

2020. 

O alumno recuperará se acada unha nota igual ou superior a 5. 
 

 
 

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

 

Actividades -Realización de  actividades  de repaso, reforzo e ampliación para 
todos os alumnos 
- Realización de actividades de recuperación para os alumnos con 
suspensos 
 

Metodoloxía -Vídeos explicativos e monográficos diversos subidos á aula 
virtual 
- Diferentes actividades e traballos enviados a través da aula 
virtual ou por correo electrónico, que os alumnos devolven ou 
ben a través da aula virtual ou de correo electrónico,  como 
documento word ou PDF ou, no caso de ser esto inviable, o 
alumnado realiza a tarefa no seu caderno e envía unha fotografía 
usando o correo electrónico 
- Comunicación ao titor no caso de alumnos que non se 
conectaban ou non entregaban as tarefas 
 

Materiais e recursos - temas, vídeos e actividades subidas á aula virtual ou enviadas 
por correo electrónico 
 

 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 A través da aula virtual , do correo electrónico e dos respectivos titores. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 
 
 
 



 

 

2º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer que o pasado non está 
"morto e enterrado", senón que 
determina o presente e os posibles 
futuros e espazos, ou inflúe neles. 

 

B3.1.1. Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado. 

 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

 

B3.2.1. Nomea e identifica catro clases de 
fontes históricas. 

. 
B3.2.2. Comprende que a historia non se pode 

escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais. 

 

B3.3. 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. 

 

B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos e mapas históricos. 

 

B3.4. Entender que os acontecementos e os 
procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 

B3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 
vez en diferentes enclaves xeográficos 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

 

. 
B3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico imprescindible para cada época 
 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en 
Europa e recoñecer a dificultade da falta 
de fontes históricas neste período. 

 

 B3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende 
os límites do que se pode escribir sobre o 
pasado. 

 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

 

B3.7.1. Compara as formas de vida (en 
diversos aspectos) do Imperio Romano 
coas dos reinos xermánicos 

 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 
consecuencias. 

 

B3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as 
relacións entre señores e campesiños. 

 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns 
e musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

 

B3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu 
alcance posterior. 

B3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na 
Idade Media. 

 

B3.10. Entender o proceso das conquistas e a B3.10.1. Interpreta mapas que describen os 



 

repoboación dos reinos cristiáns na 
Península Ibérica e as súas relacións con 
Al-Andalus. 

 

procesos de conquista e repoboación 
cristiás na Península Ibérica. 

     B3.10.2. Explica a importancia do Camiño 
     de  Santiago. 

B3.11. Entender o concepto de crise e as súas 
consecuencias económicas e sociais. 

 

B3.11.1. Comprende o impacto dunha crise 
demográfica e económica nas sociedades 
medievais europeas. 

 

B3.12. Comprender as características e as 
funcións da arte na Idade Media. 

 

B3.12.1. Describe características da arte 
románica, gótica e islámica. 

 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico 
de España e de Galicia, e das súas 
características xerais. 

 

B1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades 
do medio físico español e galego 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades 
e os elementos principais do relevo 
peninsular, así como os grandes 
conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

B1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo español. 

B1.3.2. Describe as unidades de relevo con 
axuda do mapa físico de España. 

 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades 
e os elementos principais do relevo, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos 

 

B1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais 
unidades do relevo galego. 

B1.4.2. Describe as unidades de relevo con 
axuda do mapa físico de Galicia 



 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
a) Os fixados na Programación Didáctica.  
b) Desde o 13 de marzo de 2020: análise e valoración do traballo realizado 
vía online.  

 

Instrumentos: 
 a) Os fixados na Programación Didáctica.  
 b) Desde o 13 de marzo: traballo do alumnado realizado vía online.  

 

Cualificación final 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa      
do traballo realizado dende o 13 de marzo de 2020.  
 
Este traballo non presencial sumará ata un máximo de 2 puntos, e valorarase 
a calidade e cantidade de tarefas entregadas, a entrega dentro dos prazos 
marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

  
Contidos mínimos fixados na Programación Didáctica explicados ata o 13 de 
marzo de 2020.  

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 a) Proba realizada.  
 b) Realización do caderno de actividades.  

 

Criterios de cualificación: 
 a) Ter en conta a cualificación do primeiro parcial en caso de que o re-

alizaran e aprobaran.  
 b) Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do curso.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
    Probas e traballos.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

caso, ampliación) 

Actividades  

Realización de probas, traballos de repaso, reforzo e ampliación para 
todos os alumnos. 
Realización de actividades de recuperación para os alumnos con 
avaliacións suspensas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
• Clases e titorías por videoconferencia.  

• Videos explicativos e monográficos diversos.  

• Traballos enviados por aula virtual ou por correo electrónico.  

• En caso de non ter conectividade, contactouse co titor.  
• Tamen ofréceselle ao alumnado a posibilidade de facer os deberes 

na libreta e enviar unha fotografía polo correo electrónico.  

• O instituto facilitou ordenadores.  
• Comunicación ao titor cando o alumno/a non se conecta, e non 

entrega as tarefas.  
 

Materiais e recursos 

 
Temas e actividades subidas á aula virtual.  

• Video-Titoriais para saber utilizar as aplicacións dixitais.  

• Envío de instruccións para conectarse á videoconferencia e subida 
de tarefas á aula virtual.  

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 

• Correo gmail.  

• Aula virtual.  

• Google Classroom 

• A través dos titores. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

3º DE ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - Traballados nas clases 
presenciais. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e 
lugares nun mapa ou imaxe satélite. 

 
B1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares 
nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas. 
B1.1.3. Coñece e interpreta os tipos de mapas 
temáticos 

B2.1. Coñecer a organización administrativa e 
territorial de España. 

B2.1.1. Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias 
e illas. 

B2.2. Analizar os datos do peso do sector terciario 
dun país fronte aos do sector primario e 
secundario, e extraer conclusións. 

B2.2.1. Compara a poboación activa de cada 
sector en diversos países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan estes datos. 

B2.3. Recoñecer as actividades económicas que se 
realizan en Europa nos tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

B2.3.1. Diferencia os sectores económicos 
europeos. 

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos 
de sistemas económicos 

B2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa 
interrelación dentro dun sistema económico. 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento 
sustentable e as súas implicacións. 

B2.5.1. Define o desenvolvemento 
sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

B2.6. Localiza os recursos agrarios e naturais no 
mapa mundi. 

B2.6.1. Sitúa no mapa as principais zonas 
cerealistas, como exemplo de recurso agrario 
no mundo, e as máis importantes masas 
forestais do mundo. 
B2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras de minerais no 
mundo. 
B2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as 
principais zonas produtoras e consumidoras 
de enerxía no mundo. 
B2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas. 

B2.7. Explica e localiza os tipos de pesca e os seus 
problemas. 
 Mundo. 

B2.7.1. Procura información sobre a 
sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

B2.8. Explicar a distribución desigual das rexións 
industrializadas no mundo. 

B2.8.1. Localiza nun mapa os países máis 
industrializados do mundo, a través de lendas 
e símbolos adecuados 

B2.10. Entender os fluxos e os bloques comerciais. 
 

B2.10.1. Define os indicadores que miden os 
intercambios económicos dun país. 
B2.10.2. Describe as características do 
comercio internacional na actualidade. 

B2.11. Analizar o desenvolvemento do turismo e a 
súa importancia económica. 

B2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os 
seus efectos 



 

B2.11.2. Valora a importancia do turismo na 
economía española e galega. 

B2.12. Analizar gráficos de barras por países e 
textos onde se reflictan os niveis de consumo, o 
comercio desigual e a débeda externa entre países 
en desenvolvemento e os desenvolvidos. 
 

B2.12.3. Describe o funcionamento dos 
intercambios a nivel internacional, utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se 
reflictan as liñas de intercambio 

B3.1. Recoñecer que o pasado  determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe 
neles. 

B3.1. Recoñecer que o pasado  determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou 
inflúe neles. 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 
 

B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes 
históricas, e explicar diferenzas entre 
interpretacións de fontes diversas. 

 

Traballo ampliación clases non presenciais Traballo ampliación clases non presenciais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.3 Explica as características de cada tempo 
histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia, diferneciando períodos que facilitan o seu 
estudo e interpretación. 

B3.3.1 Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, 
utilizando para iso nas nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 
B3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes 
cronolóxicos. 

B.3Relacionar o alcance da nova ollada dos 
humanistas, artistas e científicos do Renacemento. 

B3.7.1Identifica trazos do Renacemento e 
Humanismo na historia europea, a partir de 
fontes históricas de diversos tipos. 

B.3. 10. Comprender a diferencia entre os reinos 
medievais e as monarquías modernas 

B3.10.1Distingue as características de 
rexímenes monárquicos autoritarios. 

B3.11. Analiza o reinado dos Reis Católicos como 
unha etapa de transición entre a Idade Media e a 
Idade Moderna. 

B3.11.1. Comprende os conceptos de cambio 
e continuidade en relación ao reinado dos Reis 
Católicos. 

B3.12. Entender os procesos de conquista e 
colonización, e as súas consecuencias. 

B3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Aterémonos ao recollido na programación para 
os dous primeiros trimestres. 
Para o terceiro trimestre teránse en conta a realización das 
actividades propostas . 

 Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: 
A nota final será a media do primeiro e segundo trimestre pero 
teráse en conta o traballo do terceiro trimestre con carácter 
positivo que sumará ata un máximo de 2 puntos. 



 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Realizarase un exame en base aos criterios mínimos traballados 
nas clases presenciais recollidos nesta modificación. A nota do 
exame será o 100% 

Alumnado de materia pendente 

 
Criterios de avaliación: 

a) Proba realizada  
b) Realización do caderno de actividades. 

 
 

 
Criterios de cualificación: 

a) Teremos en conta a cualificación do primeiro parcial.  
b) Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do 

curso. 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas e traballos. 
 

 

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

Actividades 

Durante o terceiro trimestre levaronse a cabo 
actividades de ampliación para o alumnado 
que ten aprobado os dous primeiros 
trimestres. 
O alumnado con materia suspensa realizou 
unha parte das actividades de ampliación e as 
restantes  centráronse  de reforzo e 
recuperación. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade) 

A metodoloxía empregada baseouse na realización 
de actividades de distinto tipo: visionado de videos 
explicativos, realización de actividades tipo test, 
actividades de resposta corta, búsqueda de 
información. 
O alumnado que nun primeiro momento non tiña 
conectividade realizou actividades empregando só 
o seu libro de texto. 

Materiais e recursos 
Aula virtual, internet, libro de texto, correo 
electrónico. 

 
 
 



 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará 
para informar ao alumnado. 
 Aula virtual, aviso aos tutores e correo electrónico. 

Publicidade 

 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

4 º ESO 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 

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

▪ Establece, a través da análise de textos, a dife-
renza entre o Absolutismo e o Parlamenta-
rismo (CSC, CAA, CCL). 

B.2-  Identificar os principais feitos das revolucións 
liberais burguesas en Europa e América nos séculos 
XVIII e XIX. 
 

▪ Redacta unha narrativa sintética cos principais 
feitos dalgunha das revolucións burguesas da 
primeira metade do século XIX, acudindo a ex-
plicacións causais, e sinala os pros e os contras 
(CSC,CAA, CCL). 

B.3-  Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser 
un país pioneiro nos cambios. 
 
B.3- Coñecer os principais avances científicos e 
tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 
revolucións industriais. 
B.3- Entender o concepto de progreso, e os 
sacrificios e os avances que leva consigo. 

▪ Analiza e compara a industrialización de diferen-
tes países de Europa, América e Asia, nas súas 
distintas escalas temporais e xeográficas (CSC; 
CAA; CCL). 

▪ Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincró-
nico, cos principais avances científicos e tecnoló-
xicos do século XIX (CSC; CAA; CCL). 

▪ Explica a situación laboral feminina e infantil nas 
cidades industriais (CSC; CCL; CAA). 

 

B.5-  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. 
 
B.5-  Coñecer os principais acontecementos da Gran 
Guerra, as súas interconexións coa Revolución Rusa 
e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

▪ Explica razoadamente que o concepto impe-
rialismo reflicte unha realidade que influirá 
na xeopolítica mundial e nas relacións econó-
micas transnacionais (CSC, CAA, CCL). 

▪ Diferencia os acontecementos dos procesos, 
nunha explicación histórica, da I Guerra Mun-
dial (CSC, CAA, CCL) 

▪ Describe a derrota de Alemaña desde a súa 
propia perspectiva e desde a dos aliados(CSC, 
CAA, CCL) 

▪ Contrasta algunhas interpretacións do al-
cance da Revolución Rusa na súa época e na 
actualidade (CSC, CAA, CCL) 



 

 

 

B.6-  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. 
B.6-  Analizar as causas do auxe dos fascismos en 
Europa. 
 
 

▪ Relaciona algunhas cuestións concretas do pa-
sado co presente e as  

posibilidades do futuro, como o alcance das cri-
ses financeiras de 1929 e de 2008.( CSC, CAA) 

Explica diversos factores que fixeron posible o 
auxe do fascismo en Europa. (CSC, CCL) 

 

B.7- Coñecer os principais feitos da II Guerra 
Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta 
guerra (europea e mundial) e entender o concepto 
de guerra total. 

 

▪ Elabora unha narrativa explicativa das causas 
e as consecuencias da II Guerra Mundial, a dis-
tintos niveis temporais e xeográficos (CSC, 
CAA, CCL) 

B.9-  Comprender o concepto de Guerra Fría no 
contexto de despois   de 1945, e as relacións entre 
os dous bloques, os EEUU e a URSS 

▪ Utilizando fontes históricas e historiográficas, ex-
plica algúns dos conflitos enmarcados na época 
da Guerra Fría. 

▪ Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
(CSC, CAA, CCL) 

 

 
 
Os Bloques 6, 7, 9, foron traballados desde o día 12 de marzo vía online (aula virtual),  polos alumnos que 
tiñan superadas as dúas primeiras avaliacións. Para o resto do alumnado programáronselle tarefas de 
reforzo, repaso e recuperación. Pero tamén tiñan opción a facer as tarefas de ampliación.  



 

 

 
 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
a) Os fixados na Programación Didáctica.  
b) Desde o 13 de marzo de 2020: análise e valoración do traballo reali-

zado vía online, ata un máximo de 2 puntos 

 
Instrumentos:  

a) Os fixados na Programación Didáctica.  
b) Desde o 13 de marzo: traballo do alumnado realizado vía online. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 
Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa 
do traballo realizado, ata un máximo de 2 puntos, desde o 13 de marzo de 
2020. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Contidos mínimos fixados na Programación Didáctica explicados ata o 13 
de marzo de 2020. 
Nota será o 100% da proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:   
a) Proba realizada.  
b) Realización do caderno de actividades.  

 
 
 

Criterios de cualificación: 
a) Ter en conta a cualificación do primeiro parcial en caso de que o re-

alizaran e aprobaran.  
b) Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do curso. 

 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas e traballos, que entregarán a partir do día 13 de marzo a través da 
aula virtual. 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
  

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

Actividades  Realización de probas, traballos de repaso, reforzo e ampliación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪ Videos explicativos e monográficos diversos. 
▪ Traballos enviados por aula virtual ou por correo electrónico. 
▪ En caso de non ter conectividade, contactouse co titor.  
▪ Tamen ofréceselle ao alumnado a posibilidade de facer os deberes 

na libreta e enviar unha fotografía polo correo electrónico. 
▪ O instituto está facilitando ordenadores. 
▪ Comunicación ao titor cando o alumno/a non se conecta, e non 

etrega as tarefas. 

Materiais e recursos 

▪ Temas e actividades subidas á aula virtual. 
▪ Video-Titoriais para saber utilizar as aplicacións dixitais. 
▪ Envío de instruccións para conectarse á videoconferencia  e subida 

de tarefas á aula virtual. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

▪ Correo gmail. 
▪ Aula virtual. 
▪ Respectivos titores 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

1º BACHARELATO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Definir e esquematizar os trazos do 
Antigo Réxime, describindo os seus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais, utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 

 

 

B1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun 
texto proposto que os conteña. 

B1.1.2. Obtén e selecciona información escrita 
e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa ao Antigo 
Réxime. 

B1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

B1.2. Distinguir as transformacións no 
Antigo Réxime enumerar as que afectan 
a economía, a poboación e a sociedade. 

B1.2.1. Explica as transformacións do Antigo 
Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do 
Antigo Réxime do século XVII e o século 
XVIII. 

 

B1.3. 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. 

B1.3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. 

B1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime. 

B1.5. Describir as relacións internacionais 
do Antigo Réxime demostrando a idea 
de equilibrio europeo. 

B1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou 
reinos en función dos conflitos en   que 
interveñen. 

B2.1. Obter información que permita 
explicar as revolucións industriais do 
século XIX, seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que seache 
dispoñible. 

B2.1.1. Identifica as causas da primeira 
Revolución Industrial. 



 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do 
século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias 
sociais. 

B2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara 
á segunda Revolución Industrial. 

B2.2.2. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas revolucións 
industriais. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos 
adecuadamente e establecer as rexións 
onde se produce ese avance. 

B2.3.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións 
industriais. 

B2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países 
industrializados, a partir de fontes 
historiográficas. 

B2.4. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial 
do século XIX. 

B2.4.1. Sinala os cambios sociais máis 
relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. 

B2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica. 

B2.4.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha cidade industrial do 
século XIX. 

B2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de 
transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

B2.5. Analizar e seleccionar ideas que 
identifiquen as características da 
economía industrial e do liberalismo 
económico. 

B2.5.1. Explica as causas e consecuencias das 
crises económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes históricas. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento 
que pretenden mellorar a situación da 
clase obreira do século XIX. 

B2.6.1. Compara as correntes de pensamento 
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 



 

B2.6.2. Distingue e explica as características dos 
tipos de asociacionismo obreiro. 

B3.1. 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. 

B3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan 
diacronía e sincronía dos acontecementos 
da primeira metade do século XIX. 

 

B3.2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da independencia de 
Estados Unidos, e establecer as causas 
máis inmediatas e as etapas da 
independencia. 

B3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra 
de independencia dos Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

B3.3. Explicar a Revolución Francesa de 
1789, incluíndo cada idea obtida nas 
causas, no desenvolvemento e nas 
consecuencias. 

B3.3.1. Explica as causas da Revolución 
Francesa de 1789. 

B3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa. 

B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, 
localizar a súa expansión europea e 
establecer as súas consecuencias. 

B3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico. 

B3.5. Analizar a transcendencia para 
Europa do Congreso de Viena e a 
restauración do absolutismo, e 
identificar as súas consecuencias para 
os países implicados. 

B3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas 
de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as 
súas causas e o seu desenvolvemento. 

B3.6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións de 1820, 
1830 e 1848. 

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 de Alemaña a partir de fontes gráficas. 



 

 

B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas 
de comezos do século XIX, obtendo 
información de medios bibliográficos ou 
de internet e presentándoa 
adecuadamente. 

B3.8.1. Observa as características propias da 
pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de 
fontes gráficas. 

 

B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica. 

B3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo 
da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século 
XIX. 

B4.1. 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. 

B4.1.1. 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. 

B4.2. 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. 

B4.2.1. 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. 

B4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana.  

B4.2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia. 

B4.2.4. Identifica e explica razoadamente os 
feitos que converten Alemaña nunha 
potencia europea durante o mandato de 
Bismarck. 

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

 

B4.3.1. Identifica e explica razoadamente as 
causas e as consecuencias da expansión 
colonial da segunda metade do século XIX. 

B4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias 
das potencias imperialistas. 

B4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas 
de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.4.1. Describe as alianzas dos países máis 
destacados durante a Paz Armada. 

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

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



 

 

B4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados á I Guerra Mundial. 

B4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran 
Guerra a partir de mapas históricos. 

B4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes 
sobre as consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

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. 

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

B5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas 
da Revolución Rusa de 1917. 

B5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro 
de 1917 coa de outubro de 1917. 

 

B5.3. Identificar os tratados de paz da I 
Guerra Mundial e establecer 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.  

B5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade de 
Nacións nas relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas.  



 
 

 

 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Os fixados na Programación didáctica. 
Dende o 13 de marzo valoración do traballo na casa do alumnado. 

Instrumentos: 
Os fixados na Programación didáctica 
Dende o 13 de marzo as actividades propostas nas diversas plataformas para os 
alumnos. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa do traballo 
realizado dende o 13 de marzo de 2020. 

Este traballo non presencial sumará ata un máximo de 1 punto, e valorarase a calidade e 
cantidade de tarefas entregadas, a entrega dentro dos prazos marcados e o esforzo e 
constancia do alumnado. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Contidos explicados na programación didáctica, eliminando aqueles que estaban 
programados no 3º trimestre. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Proba realizada e caderno de actividades. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

T   - Terase en conta a cualificación do primeiro parcial en caso de que o realizaran e 
aprobaran. 

- Valoración do caderno de actividades repartido ao inicio do curso. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas e traballos. 
 



 
 

 

 

 
 

  

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

caso, ampliación) 

Actividades  
Realización de traballos, proxectos e actividades  de repaso, reforzo e/ou 
ampliación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Contacto cos alumnos mediante a aula virtual do centro e por correo 
electrónico. 
 
  Videos explicativos e presentacións. 

 
O centro tentou resolver os problemas de conectividade dos alumnos 
mediante o emprestamento de  ordenadores 

Materiais e recursos 
Actividades e apuntamentos teóricos subidos á aula virtual 
Videos explicativos de You tube o slide share. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A través da aula virtual,  correo electrónico e a través do titor-a. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

2º BACHARELATO XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

En Xeografía de España de 2º de Bacharelato, non se eliminará ningún contido nin destreza, de acordo 
coas directrices oficiais, pois deben prepararse para a proba de acceso á universidade ( ABAU). Lémbranse 
a continuación as aprendizaxes imprescindibles: 

 
BLOQUE 1. A XEOGRAFÍA E O ESTUDO DO ESPAZO XEOGRÁFICO 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B1.1. Recoñecer a peculiaridade do coñecemento xeográfico utilizando as súas ferramentas de análise 

e os seus procedementos. 
B1.2. Identificar o espazo xeográfico como tal nas súas diversas ocupacións, entendéndoo como centro 

de relacións humanas e sociais. 
B1.3. Distinguir e analizar os tipos de planos e mapas con diferentes escalas, identificándoos como 

ferramentas de representación do espazo xeográfico 
B1.4. Analizar e comentar o mapa topográfico nacional E: 1:50.000 e 1:25.000 
B1.5. Deseñar e comparar mapas sobre espazos xeográficos próximos utilizando os procedementos 

característicos.  

B1.6. Procurar seleccionar e elaborar información de contido xeográfico obtida de fontes diversas e 
presentala de xeito adecuado. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas de análise e os seus 

procedementos.  
B1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. 
B1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas.  
B1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica. 
B1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de traballo do xeógrafo. 
B1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 
B1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural.  

B1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, comentando as 
características do espazo xeográfico. 
 
BLOQUE 2. O RELEVO ESPAÑOL: A SÚA DIVERSIDADE XEOMORFOLÓXICA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B2.1. Distinguir as singularidades do espazo xeográfico español establecendo os aspectos que lle 

confiren unidade e os elementos que ocasionan diversidade. 
B2.2. Describir os trazos do relevo español, situando e analizando as súas unidades de relevo. 
B2.3. Definir o territorio español subliñando as diferenzas das unidades morfoestruturais. 
B2.4. Diferenciar a litoloxía de España, incidindo nas súas características e na modelaxe. 
B2.5. Utilizar correctamente o vocabulario específico da xeomorfoloxía. 
B2.6. Procurar e seleccionar información do relevo obtido de fontes diversas (bibliográficas, 

cartográficas, internet ou traballos de campo), e presentala de xeito adecuado sinalando os 
condicionamentos que o relevo pode impor.  

B2.7. Identificar as características edáficas dos solos. 
 
 



 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo español, comentando as 

súas características. 
B2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son similares e diferentes do 

territorio peninsular e insular. 
B2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 
B2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características xeomorfolóxicas. 
B2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación do territorio español. 
B2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 
B2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de España. 

B2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 
 
BLOQUE 3. A DIVERSIDADE CLIMÁTICA E A VEXETACIÓN  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B3.1. Sinalar nun mapa de España os dominios climáticos.  
B3.2. Distinguir os climas en España e comentar as súas características, sinalando os factores e os 

elementos que os compoñen, para diferencialos. 
B3.3. Distinguir os climas en España e a súa representación en climogramas. 
B3.4. Comentar a información climatolóxica que se deduce utilizando mapas de temperaturas ou 

precipitacións de España.  
B3.5. Analizar os tipos de tempo atmosférico en España utilizando os mapas de superficie e de altura. 
B3.6. Interpretar un mapa do tempo aplicando as características dos tipos de tempo peninsulares ou 

insulares. 
B3.7. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á diversidade climática de España 

utilizando as fontes dispoñibles, tanto de internet como de medios de comunicación social, ou 
bibliografía. 

B3.8. Identificar as rexións vexetais. 

B3.9. Diferenciar razoadamente as formacións vexetais españolas. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 
B3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os elementos característicos. 
B3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 
B3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus climogramas representativos. 
B3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións climatolóxicas. 
B3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os tipos de tempo 

atmosférico.  
B33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que explican o tipo de 

tempo característico da estación do ano correspondente. 
B3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. 
B3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que reflicten as chuvias 

torrenciais.  
B3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas características. 
B3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 

B3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 
 
 
 



 
 

 

 
BLOQUE 4. A HIDROGRAFÍA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B4.1. Explicar a diversidade hídrica da Península Ibérica e nas illas, enumerando e localizando os tipos 
de elementos hídricos que se poden percibir coa observación da paisaxe. 
B4.2. Describir as cuncas fluviais españolas situándoas nun mapa e enumerando as súas 
características. 
B4.3. Identificar os réximes fluviais máis característicos. 
B4.4. Enumerar as zonas húmidas de España, localizalas nun mapa e comentar as súas características. 
B4.5. Analizar o aproveitamento dos recursos hídricos en España, incluíndo as características de seca e 
das chuvias torrenciais do clima.  
B4.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á hidroloxía española, incidindo 
na explotación das augas subterráneas, utilizando distintas fontes de información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. 
B4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 
B4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de aproveitamento hídrico 
en España. 
B4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de actualidade sobre este 
tema. 
B4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e deduce consecuencias, 
analizando tamén as características climáticas. 
B4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en relación cun mapa 
de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca conclusións. 
B4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade hídrica española e a súa 
interacción coas actividades humanas.  
 
BLOQUE 5. AS PAISAXES NATURAIS E AS RELACIÓNS ENTRE NATUREZA E SOCIEDADE 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B5.1. Describir e reflectir nun mapa as paisaxes naturais españolas, identificando os seus trazos. 
B5.2. Relacionar o medio natural coa actividade humana, describindo casos de modificación do medio 
polo ser humano. 
B5.3. Describir os espazos humanizados e enumerar os seus elementos constitutivos.  
B5.4. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ás paisaxes naturais e as relacións 
entre natureza e sociedade,utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet como en 
bibliografía ou medios de comunicación social.  
B5.5. Comparar imaxes das variedades de paisaxes naturais. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 
B5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas características. 



 
 

 

B5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa e natureza sobre as 
paisaxes. 
B5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a natureza. 
B5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. 
B5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia do medio na 
actividade humana. 
B5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas xornalísticas ou imaxes 
nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio. 
B5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación social referida á 
destrución do medio naturalpor parte do ser humano.  
B5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e comenta imaxes 
representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturaislocalizadas en medios de 
comunicación social, internet ou outras fontes bibliográficas. 
 
BLOQUE 6. A POBOACIÓN ESPAÑOLA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B6.1. Identificar as fontes para o estudo da poboación establecendo os procedementos que permiten 
estudar casos concretos. 
B6.2. Comentar gráficos e taxas que amosen a evolución da poboación española. 
B6.3. Caracterizar a poboación española identificando os movementos naturais. 
B6.4. Diferenciar a densidade de poboación no espazo peninsular e insular, explicando a distribución 
de poboación. 
B6.5. Explicar a distribución da poboación española identificando as migracións. 
B6.6. Analizar a poboación das comunidades autónomas, definindo a súa evolución e a problemática 
de cada unha. 
B6.7. Comentar un mapa da densidade de poboación de España, analizando a súa estrutura. 
B6.8. Analizar as pirámides de poboación das comunidades autónomas, incidindo no caso galego, e 
comentar as súas peculiaridades. 
B6.9. Explicar as perspectivas de poboación española e a ordenación do territorio.  
B6.10. Obter e seleccionar información de contido demográfico utilizando fontes en que estea 
dispoñible, tanto en internet como noutras fontes de información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 
B6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con algunha dun período 
anterior ou de previsións futuras. 
B6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 
B6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español.  
B6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da poboación dun territorio. 
B6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 
B6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 
B6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 
B6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas migracións interiores. 
B6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que diminúen a súa poboación. 



 
 

 

B6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 
B6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de poboación. 
B6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da poboación española.  
B6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando os aspectos máis 
significativos,utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha presentación informática ou en 
exposicións en directo. 
 
BLOQUE 7. O ESPAZO RURAL E AS ACTIVIDADES DO SECTOR PRIMARIO 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B7.1. Describir as actividades agropecuarias e forestais, especificando as características de España. 
B7.2. Distinguir as paisaxes agrarias, a súa morfoloxía e as súas estruturas, establecendo as súas 
características.  
B7.3. Analizar adecuadamente unha paisaxe rural distinguindo o terreo de labor, os bosques e o 
hábitat. 
B7.4. Comprender a evolución da estrutura da propiedade e identificar formas de tenza da terra. 
B7.5. Explicar o sector agrario español tendo en conta as súas estruturas da propiedade e as 
características das súas explotacións. 
B7.6. Explicar a situación do sector agrario español tendo en conta o contexto europeo e as políticas 
da Unión Europea. 
B7.7. Analizar a actividade pesqueira, e definir as súas características e os seus problemas. 
B7.8. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo rural, silvícola ou 
pesqueiro, utilizando fontes dispoñibles en internet, en medios de comunicación social ou na 
bibliografía. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 
B7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas. 
B7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios.  
B7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas agrarias españolas. 
B7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características das paisaxes agrarias 
españolas. 
B7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade 
B7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 
B7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o dinamismo dun sector 
agrario dado. 
B7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC. 
B7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira española e galega. 
B7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros e identifica a súa 
orixe.  
B7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das actividades agrarias, 
gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros sectores de actividade. 
 
 
 



 
 

 

BLOQUE 8. AS FONTES DE ENERXÍA E O ESPAZO INDUSTRIAL 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B8.1. Analizar o proceso de industrialización español establecendo as características históricas que 
conducen á situación actual. 
B8.2. Relacionar as fontes de enerxía e a industrialización, e describir as súas consecuencias en 
España. 
B8.3. Coñecer os factores da industria en España. 
B8.4. Identificar e comentar os elementos dunha paisaxe industrial dada. 
B8.5. Describir os eixes de desenvolvemento industrial sobre un mapa, establecendo as súas 
características e as posibilidades de rexeneración e cambio no futuro. 
B8.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo ao espazo industrial español e a 
influencia nel da política  
industrial europea, utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet, como na bibliografía 
ou nos medios de comunicación. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da industria española. 
B8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da industrialización española. 
B8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria española nunha 
zona concreta ou dun sector concreto. 
B8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e materias primas en 
España.  
B8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas rexionais.  
B8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións industriais. 
B8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 
B8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, distinguindo entre os sectores 
industriais.  
B8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento industrial. 
B8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas perspectivas de futuro. 
B8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas españolas. 
 
 
BLOQUE 9. O SECTOR SERVIZOS 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B9.1. Analizar a terciarización da economía española establecendo as súas características e a 
influencia no produto interior bruto, e utilizar correctamente a terminoloxía do sector servizos. 
B9.2. Identificar a presenza dos servizos no territorio, analizando a súa distribución e o impacto no 
medio. 
B9.3. Explicar o sistema de transporte en España, distinguindo a articulación territorial que configura. 
B9.4. Describir o desenvolvemento comercial e a ocupación territorial que impón, e establecer as súas 
características. 
B9.5. Localizar nun mapa os espazos turísticos, e enumerar as súas características e as desigualdades 
rexionais. 



 
 

 

B9.6. Obter e seleccionar información de contido xeográfico relativo á actividade ou ao espazo do 
sector servizos español, utilizando fontes en que estea dispoñible, tanto en internet como na 
bibliografía ou nos medios de comunicación social. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 
B9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 
B9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes de España 
 (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 
B9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector ten para articular o 
territorio. 
B9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte determinado. 
B9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. 
B9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de comunicación no noso país. 
B9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento comercial. 
B9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 
B9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico español. 
B9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. 
B9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial ou outras actividades 
do sector servizos.  
B9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na economía e no emprego 
en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto nunha paisaxe. 
 
BLOQUE 10. O ESPAZO URBANO 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B10.1. Definir a cidade. 
B10.2. Analizar e comentar planos de cidades, distinguindo os seus trazados. 
B10.3. Identificar o proceso de urbanización e enumerar as súas características e as planificacións 
internas. 
B10.4. Analizar a morfoloxía e a estrutura urbana, e extraer conclusións da pegada da historia e a súa 
expansión espacial, reflexo da evolución económica e política da cidade. 
B10.5. Analizar e comentar unha paisaxe urbana. 
B10.6. Identificar o papel das cidades na ordenación do territorio. 
B10.7. Describir a rede urbana española e comentar as súas características.  
B10.8. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico relativo ao espazo urbano 
español, utilizando fontes en que estea dispoñible, en internet, nos medios de comunicación social ou 
na bibliografía. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 
B10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a máis 
significativa. 
B10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 
B10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 



 
 

 

B10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 
B10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un plano desta. 
B10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 
B10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura urbana dunha cidade 
coñecida. 
B10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 
B10.7.1. Describe e analiza as influencias mútuas entre a cidade e o espazo que a rodea. 
B10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a problemática do 
sistema urbano español. 
 
BLOQUE 11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B11.1. Describir a organización territorial española analizando a estrutura local, autonómica e estatal. 
B11.2. Explicar a organización territorial española e establecer a influencia da historia e da 
Constitución de 1978, mediante o emprego de mapas históricos e actuais. 
B11.3. Analizar a organización territorial española e describir os desequilibrios e os contrastes 
territoriais, así como os mecanismos correctores. 
B11.4. Describir a transcendencia das comunidades autónomas e definir as políticas territoriais que 
levan a cabo, incidindo no caso de Galicia. 
B11.5. Obter, seleccionar e analizar información de contido xeográfico relativo ás formas de 
organización territorial en España, utilizando fontes en que estea dispoñible en internet, nos medios 
de comunicación social ou na bibliografía. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do concello e da 
comunidade autónoma. 
B11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e actuais. 
B11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 1978. 
B11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do século XX. 
B11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades en cada unha e os 
países fronteirizos de España. 
B11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na organización territorial 
española. 
B11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas en aspectos 
concretos. 
B11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 
B11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas. 
 
BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B12.1. Definir a situación xeográfica de España no mundo, establecendo a súa posición e localizando 
os seus territorios. 
B12.2. Describir o continente europeo distinguindo a súa estrutura territorial e os contrastes físicos e 
socioeconómicos. 



 
 

 

B12.3. Identificar a posición de España na Unión Europea, enumerando as políticas rexionais e de 
cohesión territorial que se practican en Europa e que afectan a España. 
B12.4. Definir a globalización e explicar os seus trazos. 
B12.5. Comparar os procesos de mundialización e diversidade territorial, resumindo as características 
de ambos. 
B12.6. Explicar as repercusións da inclusión de España en espazos socioeconómicos e xeopolíticos 
continentais e mundiais, utilizando fontes diversas baseadas en material bibliográfico ou en liña e en 
opinións expostas nos medios de comunicación social. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que España ten 
máis relación. 
B12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 
B12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais. 
B12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea.  
B12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política rexional e de cohesión 
territorial que afectan a España. 
B12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España na Unión Europea. 
B12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que afecten a España. 
B12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos conceptos de 
mundialización e de diversidade territorial. 
B12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e socioeconómicos 
continentais e mundiais a partir de distintas fontes de información xeográfica.  
 
*Todos os Bloques se traballaron nas clases presenciais, menos o bloque 6  e 12 que se está facendo 
telematicamente.  
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Os fixados na Programación Didáctica ata o 13 de marzo de 2020. 
 
A partir do 13 de marzo de 2020: 
 
- Realización de traballos propostos na aula virtual, entregados en tempo, 
valorando a calidade, cantidade e o traballo persoal. 
 
- Realización de proba global. 
 

 

Instrumentos:   

 
- A 1ª avaliación: 100% exame 
- A 2ª avaliación 100% exame 



 
 

 

 

(Tanto para a 1ª como para a 2ª avaliación as recuperacións xa se realizaron 
durante as clases presenciais no centro, para o alumnado con cualificación 
insuficiente). 
- A 3ª avaliación: valóranse os exercicios e actividades que se realizaron durante o 
confinamento que, puntuarán como máximo 1 punto, e se sumará a nota media 
da 1ª e 2ª avaliación. Valorarase a calidade, cantidade, o esforzo do alumnado a 
constancia e a entrega en tempo. 
O alumno que non acade a nota dun 5, terá dereito a realizar unha proba global 
cos contidos vistos na primeira e segunda avaliación:  

- - No caso que as autoridades sanitarias nos permitan voltar ao centro escolar, faríanse 
probas escritas presenciais. 
- No caso de non poder voltar ás aulas, se é posible, as probas faríanse por 
videoconferencia ou de xeito telemático. O alumno deberá presentarse á hora citada coa 
cámara acesa, e con todos os requisitos para que a proba sexa o máis obxectiva posible. 
 
 

Avaliación final   

Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa do traballo 
realizado dende o 13 de marzo de 2020. 

Este traballo non presencial sumará ata un máximo de 1 punto, e valorarase a calidade e 
cantidade de tarefas entregadas, a entrega dentro dos prazos marcados e o esforzo e 
constancia do alumnado. 
 

 

Proba extraordinaria 
de setembro. 

Seguirá as directrices de ABAU do 28 de abril de 2020. 
A materia da que se examinarán será a vista nas clases presenciais ata o 13 de marzo. 
Nota será o 100% do exame. 

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

Actividades  Realización de probas, traballos de repaso, reforzo e ampliación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Clases e titorías por videoconferencia. 
Videos explicativos e monográficos diversos. 
Traballos enviados por aula virtual ou por correo electrónico. 
En caso de non ter conectividade, contactouse co titor.  
Tamen ofréceselle ao alumnado a posibilidade de facer os deberes na libreta e 
enviar unha fotografía polo correo electrónico. 
O instituto está facilitando ordenadores. 

Materiais e recursos Temas e actividades subidas á aula virtual. 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
2 º BACHARELATO HISTORIA DA ARTE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
En Historia da Arte de 2º de Bacharelato, non se eliminará ningún contido nin destreza, de acordo coas 
directrices oficiais, pois deben prepararse para a proba de acceso á universidade ( ABAU). As aprendizaxes 
imprescindibles están recollidas na Programación do curso 2019-2020 

Vídeos explicativos 
Video-Titoriais na web do instituto para saber utilizar as aplicacións dixitais. 
Envío de instrucións para conectarse á videoconferencia  e subida de tarefas á aula 
virtual. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Información a través da aula virtual;  do correo electrónico e dos respectivos 
titores.  

Publicidade  
Na páxina web do centro. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os fixados na Programación Didáctica ata o 13 de marzo de 2020. 
 
A partir do 13 de marzo de 2020: 
 
Realización de traballos propostos na aula virtual, entregados en tempo, valorando 
a calidade e o traballo persoal. 
 

As probas globais tal como se indica na programación ou de recuperación da 1ª 
ou 2ª avaliación. 

Instrumentos: 
- A 1ª avaliación: 100% exame 
- A 2ª avaliación 100% exame 



 
 

 

 
 

 

Para a 1ª avaliación estaban feita a recuperación correspondente. A 2ª recupérase 
mediante actividades propostas a partir do 13 de marzo. 
- A 3ª avaliación: os exercicios e actividades que se realizaron durante o 
confinamento, puntuarán como máximo 1 punto, que se sumará a nota media da 
1ª e 2ª avaliación. Valorarase a calidade, cantidade, o esforzo do alumnado a 
constancia e a entrega en tempo. 
O alumno que non acade a nota dun 5, terá dereito a realizar unha proba global 
cos contidos vistos na primeira e segunda avaliación:   
 - No caso que as autoridades sanitarias nos permitan voltar ao centro escolar, 
faríanse probas escritas presenciais. 
 - No caso de non poder voltar ás aulas, se é posible, as probas faríanse por 
videoconferencia ou de xeito telemático. O alumno deberá presentarse á hora 
citada coa cámara acesa, e con todos os requisitos para que a proba sexa o máis 
obxectiva posible. 

-  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
N   Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa do traballo 

realizado dende o 13 de marzo de 2020. Este traballo non presencial sumará ata un 
máximo de 1 punto, e valorarase a calidade e cantidade de tarefas entregadas, a entrega 
dentro dos prazos marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- A proba extraordinaria de setembro seguirá as directrices da ABAU do 28 de abril do 
2020. 
- A proba será o 100% da nota. 

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

caso, ampliación) 

Actividades  Realización de probas, traballos de repaso, reforzo e ampliación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Clases e titorías por videoconferencia. 
Videos explicativos e monográficos diversos. 
Traballos enviados por aula virtual ou por correo electrónico. 
En caso de non ter conectividade, contactouse co titor.  
Tamén ofréceselle ao alumnado a posibilidade de facer os deberes na libreta e 
enviar unha fotografía polo correo electrónico. 
O instituto está facilitando ordenadores. 

Materiais e recursos 

Temas e actividades subidas á aula virtual. 
Vídeos explicativos 
Video-Titoriais na web do instituto para saber utilizar as aplicacións dixitais. 
Envío de instrucións para conectarse á videoconferencia  e subida de tarefas á aula 
virtual. 



 
 

 

 

 
 
 
2º BACHARELATO HISTORIA DE ESPAÑA 
 

En Historia de España de 2º de Bacharelato, non se eliminará ningún contido nin destreza, 
de acordo coas directrices oficiais, pois deben prepararse para a proba de acceso á 
universidade ( ABAU). 
 

1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

 
BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA 
MONARQUÍA VISIGODA 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e do Neolítico, e as 
causas do cambio. 
B1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de pintura levantina. 
B1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as súas repercusións. 
B1.1.4. Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes históricas para o seu 
coñecemento. 
B1.1.5. 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. 
B1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas ibérica e celta. 
B1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para levala a cabo. 
B1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares. 
B1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou tanto poder a igrexa 
e a nobreza. 
B1.1.10. Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento cultural e artístico 
do legado romano na España actual, e elabora unha breve exposición. 
B1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Información a través da aula virtual,  do correo electrónico e titores. 

Publicidade   Na páxina web do centro. 



 
 

 

B1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. 

 
BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO 
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas políticas 
e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 
B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 
B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns durante toda a Idade 
Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os seus factores e as súas características. 
B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime señorial e as características da 
sociedade estamental. 

B2.5. Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar as súas 
colaboracións e as influencias mutuas. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da Península. 
B2.1.2. Representa unha liña do tempo desde o ano 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os principais 
acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos reinos cristiáns. 
B2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 
B2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musulmáns en Al-Andalus. 
B2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político da Península 
Ibérica ao remate da Idade Media. 
B2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiás e as súas principais funcións. 
B2.2.3. Compara a organización política da Coroa de Castela, a de Aragón e o reino de Navarra ao remate 
da Idade Media. 
B2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboación, así como as 
súas causas e as súas consecuencias. 
B2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns durante a Idade 
Media. 
B2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental no ámbito cristián. 
B2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución. 

B2.5.2. Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cultural e artística do 
Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 

 

BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B3.1. 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. 
B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, diferenciando os 
reinados de Carlos I e Filipe II. 
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. 
B3.4. Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas do Século de Ouro español, extraendo 
información de interese en fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, internet, etc.). 

 



 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis Católicos 
e describe as características do novo Estado. 
B3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 
B3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que perseguían. 
B3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que provocaron. 
B3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI. 
B3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias para España, Europa 
e a poboación americana. 
B3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
B3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 
B3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a monarquía hispánica 
e para Europa. 

B3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 
B3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século XVII, e as súas 
consecuencias. 
B3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 

B3.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre os 
seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

 

BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS 

 

CRITERIOS AVALIACIÓN: 
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. 
B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das reformas 
promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. 
B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos e os 
obxectivos da nova política económica. 
B4.4. Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en comparación coa evolución económica do resto de 
España. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos en conflito. 
B4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 
B4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España 
nela. 
B4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración do novo Estado 
borbónico. 
B4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Borbóns. 
B4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a Facenda 
Real. 
B4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. 
B4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. 



 
 

 

B4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas por Carlos III neste 
sector. 
B4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao comercio con 
América. 
B4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 
B4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de despotismo ilustrado. 

B4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da prensa periódica na 
difusión dos valores da Ilustración. 
 
 

BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME: LIBERALISMO FRONTE AO ABSOLUTISMO. 

 

CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B5.1. 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. 
B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. 
B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. 
B5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando as súas causas e as 
súas fases, así como as repercusións económicas para España. 
B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos acontecementos deste período, e identificar 
nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a Revolución 
Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
B5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos acontecementos. 
B5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. 
B5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 
B5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de Fernando VII. 
B5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba inicialmente. 
B5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 
B5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura social, entre o 
Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 
B5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das colonias americanas. 
B5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da independencia das colonias americanas. 

B5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora unha breve 
exposición sobre a súa visión da guerra. 
 
BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

 

CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 
analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no tempo e as súas 
consecuencias. 



 
 

 

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. 
B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en relación coas correntes 
ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder. 
B6.4. 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. 

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. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus apoios sociais. 
B6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas. 
B6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 
B6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reinado de Isabel II. 
B6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa minoría de idade, e 
explica o papel dos militares. 
B6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo durante o reinado de 
Isabel II. 
B6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxectivos dunha e outra. 
B6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa sociedade estamental 
do Antigo Réxime. 
B6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 
B6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. 
B6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 
B6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias políticas. 

B6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio Democrático coa do 
movemento obreiro internacional. 
 
BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA 
POLÍTICO 
 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real. 
B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando a súa evolución 
durante o período estudado. 
B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María Cristina, inferindo as 
súas repercusións na consolidación do novo sistema político. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. 
B7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 
B7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 
B7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 
B7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 



 
 

 

B7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa 
evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 
B7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas precedentes do 
século XIX. 
B7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra carlista. 
B7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. 
B7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias territoriais do Tratado 
de París. 

B7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos económico, político e 
ideolóxico. 
 

BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN 
DESENVOLVEMENTO INSUFICIENTE. 

 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, comparando o crecemento da 
poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis avanzados de Europa. 
B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de signo 
liberal e as consecuencias que se derivan delas. 
B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, comparando o crecemento da 
poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis avanzados de Europa. 

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

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento demográfico español no século XIX. 
B8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no século XIX. 
B8.2.1. Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 
B8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do século XIX. 
B8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. 
B8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados de Europa. 
B8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicionamentos xeográficos. 
B8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855. 
B8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e librecambistas ao longo 
do século XIX. 
B8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 
B8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. 

B8.2.10. Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra afectaron o modelo de 
desenvolvemento económico español durante o século XIX. 

 

BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

 

CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos primeiros 

gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 
B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores internos 

e os externos. 



 
 

 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do sistema, e describir as 
súas características, etapas e actuacións. 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX, en relación coa 
situación herdada do século XIX. 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
B9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso XIII, e as principais 

medidas adoptadas. 
B9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
B9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema político da 

Restauración. 
B9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republicanos e nacionalistas. 
B9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. 
B9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 
B9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 
B9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con que contou 

inicialmente. 
B9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio militar ao directorio civil 

e o seu remate. 
B9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía 
B9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 
B9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 

B9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do século XX. 
 
 
BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL 
 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
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. 
B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especificando os feitos e as 

actuacións principais en cada unha. 
B10.4. Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura española, e expor as achegas das xeracións e 

das figuras máis representativas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona as súas dificultades 

coa crise económica mundial dos anos 30. 
B10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e describe as súas 

razóns e as principais actuacións. 
B10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. 
B10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 
B10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos. 
B10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 
B10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 
B10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu triunfo electoral, 

ata o comezo da guerra. 



 
 

 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 
B10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
B10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 
B10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra. 
B10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar. 
B10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais   

acontecementos históricos. 
B10.4.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

Idade de Prata da cultura española. 
 
 
BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA 
 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
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. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, distinguindo as súas manifestacións. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo na súa etapa 

inicial. 
B11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais 

de cada unha. 
B11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 
B11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de España desde o 

remate da Guerra Civil ata 1959. 
B11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións económicas e sociais 

de España desde 1959 ata 1973. 
B11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 
B11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no contexto 

internacional. 
B11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país. 
B11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os anos do 

franquismo, así como as súas causas. 
B11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no 

tempo. 
B11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
B11.2.1. Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve exposición sobre a 

cultura do exilio durante  o franquismo. 
 
BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975). 
 
CRITERIOS AVALIACIÓN: 
B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Constitución de 1978, 

especificando as actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo acordo social e político. 
B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de España desde o primeiro Goberno 

constitucional de 1979 ata a aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas máis 
salientables ás que se enfronta e os efectos da plena integración en Europa. 



 
 

 

B12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición na Unión Europea e 
as súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía cada 

unha. 
B12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 
B12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez para a reforma 

política do réxime Franquista: lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc. 
B12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
B12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas características 

esenciais. 
B12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 
B12.3.1. Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o partido no 

poder, e sinala os principais acontecementos de cada unha delas. 
B12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as consecuencias 

para España desta integración. 
B12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise do petróleo en 1979 

ata o comezo da crise financeira mundial de 2008. 
B12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de España, describe 

a xénese e evolución das organizacións terroristas que actuaron desde a transición democrática ata 
os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, 
os movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

B12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 
B12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo. 
 
 

2. Avaliación e cualificación. 

 

Avaliación   Procedementos: 
 
 
- Ata o 13 de marzo de 2020: (clases presenciais) 
 os fixados na Programación Didáctica: exames e recuperacións tal e 
 como se indica na programación aprobada a principios do curso 
2019/2020 
 
- A partir do 13 de marzo de 2020: (clases non presenciais) 
Realización de traballos propostos na aula virtual e a través do correo 
electrónico, valorando a calidade  das tarefas entregadas, a entrega 
dentro dos prazos marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 
 
 

 

Instrumentos: 
 



 
 

 

-  1ª avaliación: exame que supón o 100% da nota, ou de darse  o caso, exame 
de recuperación. Ambos realizados de forma presencial. Modelo exame ABAU 
- 2ª avaliación: exame/s que supoñen o 100% da nota.  Realizados de forma 
presencial. Modelo exame ABAU. 
Recuperación da 2ª avaliación (realizada durante a etapa non presencial): 
realización de traballos propostos aos alumnos por videoconferencia e 
enviados pola profesora, e posteriormente entregados polo alumno, a través 
do correo electrónico oficial da profesora (publicado na web do instituto). Para 
a posible recuperación valórase a calidade das tarefas entregadas, a entrega 
dentro dos prazos marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 
 
- 3ª avaliación: realización de traballos propostos aos alumnos por 
videoconferencia e enviados pola profesora, e posteriormente entregados 
polo alumno, a través do correo electrónico oficial da profesora (publicado na 
web do instituto). Valórase a calidade das tarefas entregadas, a entrega dentro 
dos prazos marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 
 Traballos de recuperación, repaso e ampliación. 

 

    - Exame final: 

     No caso de que algún alumno aínda non tivera aprobado trala realización dos 

e   exames e recuperacións da 1ª e 2ª avaliación, podería realizar un exame final 
antes do remate do curso 

      No caso de que as autoridades sanitarias nos permitan voltar  ao centro 
escolar, realizaríase unha proba escrita presencial seguindo o modelo ABAU. 

No caso de non poder voltar ás aulas, poderíase realizar un exame por 
videoconferencia ou de xeito telemático. O alumno debería presentarse á 
proba á hora citada coa cámara acesa, e con todos os requisitos necesarios 
para que a proba sexa o máis obxectiva posible. 

    
 

Cualificación 
final 

 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación máis unha valoración positiva e sumativa do 
traballo realizado dende o 13 de marzo de 2020. 

Este traballo non presencial sumará ata un máximo de 1 punto, e valorarase a 
calidade e cantidade de tarefas entregadas, a entrega dentro dos prazos 
marcados e o esforzo e constancia do alumnado. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, e  
ampliación) 

 

Actividades Realización de probas e  traballos de repaso, 
recuperación e ampliación 

Metodoloxía Clases  por videoconferencia. 

Traballos enviados por aula virtual ou por 
correo electrónico. 

En caso de non poder conectar co alumno, 
contactouse co titor. 

Tamen ofréceselle ao alumnado a 
posibilidade de facelas en papel  e enviar 
unha fotografía polo correo electrónico. 

Materiais e recursos Temas e actividades subidas á aula virtual e 
enviados aos alumnos por correo 
electrónico 

 

 
 
 

4. Información e publicidade. 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da aula virtual , do correo electrónico e dos 
respectivos titores. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 
 
 
 


