
CURSO 2018-19 IES CAMPO DE SAN ALBERTO 

 INDICACIÓNS XERAIS DA PROGRAMACIÓN DE Hº de ESPAÑA 2º BAC

 

 
 

1. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

1.1. Para o traballo na aula: 

- Equipo informático para proxectar presentacións dixitais e outros recursos audiovisuais. 

- Explicacións do profesor. 

- Libro de texto:Historia de España, editorial Santillana (2016). 

- Mapas históricos en soporte dixitalou en papel. 

- Novas de prensa e artigos de opinión. 

- Secuencias de películas argumentais e documentais. 

1.2. Para o traballo individual ou en pequeno grupo en horario extraescolar. 

- Repositorio con presentacións dixitais, prácticas e outros materiais complementarios no 

curso específico Historia de Españadispoñible na aula virtual do CSA. O dito curso contén 

propostas prácticas para elaborar composicións, respostar preguntas e definicións 

requeridas nas circulares do GT da materia na ABAU. 

- Os recursos bibliográficos da biblioteca do centro que conta, tamén, conequipos 

informáticos con acceso á Rede. 

2.A AVALIACIÓN: PROCEDEMENTOS e INSTRUMENTOS 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua, diferenciada e integradora para 

detectar dificultades e corrixilas adaptando as actividades desenvolvidas ás necesidades 

específicas de cada grupo-aula. Aplicaremos diversos instrumentos e procedementos de 

avaliaciónpara comprobar que oalumnado acadou os coñecementos mínimos establecidos 

nesta programación didáctica, tendo sempre como referente os requeridos polo Grupo de 

Traballo que elabora as probas desta materia para a ABAU. 

2.1. Instrumentos deavaliaciónutilizados:  

- Dúas probas escritas por avaliación, coa correspondente de recuperación, en caso 

necesario, despois da entrega dos boletíns desa mesma avaliación. 

As ditas probas escritas fundamentaránsenos criterios do currículo da materia e, sobre 

todo, nos requeridos polo GT da materia da ABAU. Valorarase positivamente o emprego 

correcto de vocabulario técnico da materia, a capacidade reflexiva e comparativa dos feitos e 

procesos históricos analizados. Serán avaliadas dende 0 a 10 e suporán ata un 80% das 

cualificacións acadadas en cada avaliación 

- Producións do alumnado, individuais ou en pequeno grupo. 

a)Libreta individual do alumno na que figuren debidamente realizadas as tarefas 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/course/view.php?id=80
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/aulavirtual2/
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encomendadas nas sesións de traballo presenciais e no curso dispoñible na aula virtual: 

esquemas e sínteses dos temas tratados, traballos expositivos, composicións e outras 

producións individuais do alumnado. Suporá ata un 10% da cualificación en cada 

avaliación. 

b) Proxectos de pescuda sobre un tema do currículo da materia, realizados, indvidualmente 

ou en pequeno grupo durante ocurso. Deberán presentar o resultado final na aula e nun 

produto escrito que suporán ata un 20% da cualificación final ordinaria (xuño de 2019). 

c) Respostasorais a preguntas do profesor, participación en debates e postas en común na 

aula. O profesor anotará a cualificación que corresponda na Libreta de Aula. 

2.2. Procedementos de avaliaciónutilizados:  

- Observación polo docente encargado da materia da actitude positivado alumnado para 

realizar as tarefas propostas para a aprendizaxe dos contidos establecidos. Recolleranse no 

caderno de aula do profesor apuntamentos referidos aos seguintes items concretos:actitude 

proactiva e colaborativa para mellorar o funcionamento do grupo, realización regular das 

tarefas propostas e participación voluntaria na corrección das mesmas na aula, 

intervencións asertivas formulando preguntas ou achegando materiais. 

2.3.Instrumentos de avaliación para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua. 

-  Unha proba final escrita de avaliación de toda a materia na convocatoria ordinaria. 

Deberán demostrar o coñecemento mínimo requerido dos contidos recollidos na 

programación didáctica da materia e desenvolvidos durante o curso. Acadarán unha 

avaliaciónpositivacun resultado igual ou superior a 5seguindo os criterios de cualificación 

establecidos para a materia. 

3. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO: 

Os requisitos mínimos para superar a materia cunha cualificación positiva son: 

1º. Demostrar unhaactitude de respecto a todo o grupo de traballo, caracterizada polo 

comportamento correcto coscompañeiros e co profesorado sen impedir o desenvolvemento 

normal das actividades de aprendizaxe na aula e nassaídas didácticas. 

2º. Demostrar unhaactitude proactiva cara áaprendizaxe da materia caracterizada por: 

a) Uso correcto do libro de texto e do caderno individual seguindo as instrucións do 

profesor. 

b) Organización e disposición correctas do material de traballo individual que deberá 

estar ordenado e actualizado, é decir coas tarefas encomendadas na aula e no horario 

extraescolar debidamente realizadas e corrixidas. 

c) Participación asertiva nassesións de traballo na aula. 
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d) Realización e entrega das produciónsindividuais e en pequeno grupo seguindo os 

prazos e as indicacións do profesor. 

3º. Progresar na realización de tarefas e no coñecemento demostrado polo alumnado ao 

longo do curso e recollerase positivamente na libreta de aula do profesor. 

4º. Respectar e cumplir as seguintes normas para a realización das probas escritas en cada 

avaliación e na extraordinaria: 

a) Deberán realizarse nas datas preestablecidas, figurando como Non Presentado as persoas 

que non presenten certificación médica oficialxustificativa da súa ausencia á proba 

programada. Non serán válidas, a estes efectos, as notas dos paisou responsables legais do 

alumnado sobre indisposiciónsocasionais dos mesmos. 

b) Todos os materiais de aprendizaxe e dispositivos electrónicos do alumnado estarán 

gardados nas mochilas, taquillas ou chaquetas, sempre lonxe das mesas individuais nas que 

esténrelizando as probas escritas. A detección polo profesor de calquera recurso de apoio 

durante a realización das probas escritas (dispositivos electrónicos, apuntamentos en papel, 

libros abertos e agochados no pupitre, etc) suporá e retirada inmediata da proba que non 

será avaliada, xunto con ese material que se anexará á dita proba. O alumno realizará a 

correspondente de recuperación.A reincidencia no emprego de medios non autorizados 

suporá a cualificación negativa de suspenso na avaliación. 

c) As probas escritas de recuperación da materia realizaranse de xeito que non interfiran no 

funcionamento das sesións. 

d) Valorarase positivamente a corrección na expresión formal, sancionando as faltas de 

ortografía e as deficiencias narrativas. Cada 10 faltas de ortografía que o profesor considere 

graves supoñen a perda de 1 punto na cualificación ata un máximo de 3 puntos na nota 

finaldesa proba. 

A cualificación acadada en cada avaliación será o resultado de sumar a nota media das 

dúas probas escritas (exames) realizadas en cada avaliación (80%), sempre e cando superen 

unha nota mínima de 3,5, as producións escritas individuaisou en grupo (10%) e a 

participación proactiva nassesións de traballo na aula (10%). 

A cualificación final ordinaria será unha media aritmética das cualificacións respectivas 

acadadasnas tres avaliacións ordinarias e/ounascorrespondentesrecuperacións, sempre que 

superen un mínimo de 4 sobre 10,sumándolle ata 2 puntos do traballo de curso realizados 

polo alumnado, individualmente ou en grupo. 
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A transcrición da cualificación acadada polo alumnado en cada avaliaciónrealizarase en 

números enteirosnas actas e boletíns do alumnado usando o seguinte sistema de redondeo 

cando se trate de cifras con décimas: 

-Redondearaseaoenteiro superior no caso de valores decimaisiguaisoumaiores de 0,6. 

Exemplo: 7´6 transcribiríase como 8 nas actas e no boletín do alumnado. 

-Redondearaseaoenteiro inferior no caso de valores decimaisiguaisou inferiores a 0,5. 

Exemplo: 7´5 transcribiríase como 7 nas actas e no boletín do alumnado. 

En ambos os dous casos usarase a nota real concreta para calcular a final ordinaria. 

Fig. 1: Temporalización das probas escritas e producións do alumnado 

Avaliación 1ª proba 

escrita 

2ª proba escrita Revisión do traballo 

individual do 

alumnado 

Proba de 

recuperación 

1ª X-2018: 2ª 

quincena 

XII-2018: 1ª 

semana 

XII-2018: 1ª quincena  I-2019: 1ª 

quincena 

2ª II-2019: 1ª 

quincena 

III-2019: 1ª 

quincena 

III-2019: 2ª quincena IV-2019: 1ª 

quincena 

3ª IV-2019: 2ª 

quincena 

V-2019: 1ª 

quincena 

IV-2019: 1ª quincena IV-2019: 2ª 

quincena 

Ordinaria Cálculo aritmético da media ata 2 puntos polo traballo de curso 

Extraordinaria VI-2019 

Nota: aproveitaranse as sesións dedicadas á realización de probas escritas para revisar os 

cadernos individuais do alumnado. 

Os instrumentos de reforzo e guíapara aalumnado que non acadou cualificacións 

positivas e e deba realizar as probas de recuperación serán as presentacións dixitais e as 

propostas de exercizos prácticas dispoñibles no curso da aula virtual. 

A proba extraordinaria consistaránun exercizo escrito seguindo os criterios e modelos das 

probas realizadas durante todo o curso. O alumnado deberá respostar correctamente 

preguntascurtas e definicións extraídas da listaxe fornecida polo GT da materia Historia de 

España da CIUG.Na segunda parte da proba, realizará unha composición entre dúas que se 

ofrecerán para escoller. Deberá acadar un mínimo de 2,5 puntos en cada parte da proba 

para superala.  

Aprobar a materia de Historia de España de 2º curso de Bacharelato non implica superar 

a materia Historia do Mundo Contemporáneo de 1º curso. O alumnado de 2º curso que a 

teña pendente seguirá o plan de traballo establecido polo profesor encargado desa materia 

(calendario de sesións, tarefas e probas de recuperación, elaboración de traballos da 

materia, reunións de seguimento e verificación). O dito profesor revisará e avaliará as 

tarefas realizadas polo alumnado. Este realizará dúas probas escritas ao longo do curso, 

procurandonon  interferir no desenvolvemento da actividade normal do curso. En caso de 
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que non supere eses exames realizará outro final. Para acadar unha cualificación positiva 

deberá ter superado, polo menos, dúas desas probas escritas.  

A realización de traballos de investigación con fontes primarias ou secundarias será 

voluntaria, versará sobre temas escollidos polo alumnado, debidamente orientados polo 

profesor.  Desenvolveranos individualmente ou en pequenos grupos integrados por un 

máximo de 4 persoas. Aplicarase o seguinte protocolo:  

1º. Deseño dun guión ou esquema do tema que se quere pescudar. Será corrixido polo 

profesor que indicará as fontes biliográficas, webgráficas e audiovisuais para desenvolver a 

investigación. 

2º. Execución dun plan de traballo por todos os membros do equipo, con dúas sesións de 

control co profesor en xaneiro e abril de 2019 para comprobar que: 

a) Realizaron unha lectura comprensiva dos materiais fornecidos ou recomendados. 

b) Reflexionaron sobre esas informacións integrándoas debidamente nas argumentacións 

recollidas nun produto final que ofrece hipóteses e conclusións contrastadas. 

c) Non se limitaron a un copia e pega de sitios virtuais, que suporá unha cualificación 

negativa do traballo. 

 O traballo final entregarase escrito, a man ou en soporte dixital. Neste caso usarán a 

letra Times New Roman, tipo 12 no corpo do texto e 10 nas notas de rodapé.Poderán xuntar 

fontes primarias (debuxos, fotos, copias dixitais de documentos orixinais) que permitan 

entender mellor o proceso de pescuda e os resultados acadados na mesma. Terá unha 

extensión máxima de 10 páxinas (5 folios escritos polas dúas caras), incluíndo a bibliografía 

consultada que irá referenciada nunha listaxe alfabética de apelidos ao xeito convencional.  

Os libros citaranse por: APELIDOS e Inicial do nome do autor, título da obra, editorial e 

ano da edición.Exemplo: ORDEN, Mª. L. da, Una familia y un océano de por medio. La 

emigración gallega a la Argentina: una historia a través de la memoria epistolar, 

Barcelona: Anthropos-Deputación de A Coruña, 2010. 

Os artigos académicos en revistas ou obras colectivas citaránse por: APELIDOS e Inicial 

do nome do autor, “título do artigo”, título da obra colectiva ou revista, editorial e ano da 

edición, páxs. de comezo e remate dese artigo. Exemplo: ORDEN, Mª. L. da, “Madres en 

Galicia e hijos en Argentina: Correspondencia y vínculos familiares entre la inmigración 

masiva y la oleada de posguerra” en X. M. Cid Fernández e outros, coords, As migracións na 

Galicia contemporánea. Desafíos para a sociedade actual, Santiago de C.: Sotelo Blanco, 

2008, pp. 125-156. 

As referencias a sitios virtuais irán nunha listaxe de wegrafía indicando a ligazón completa 

e a data de consulta da mesma. Exemplo:  
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Na exposición destes traballos participarán todos os membros do equipo, na orde 

establecida polo profesor, de xeito que demostren que foi o resultado dun esforzo 

colaborativo e non a simple adicción de varias achegas individuais. Salientarán os asuntos 

pescudados, as principais achegas e o aprendido coa experiencia. 

Fig. 2: Temporalización da realización do traballo de curso 

Accións Escolla do 

equipo e 

do tema 

Realización das tarefas concretas 

Lecturas  

recomendadas 

Pescudas 

de campo 

Redacción 

do informe 

Presenta-

ción na 

aula 

Entrega 

do informe 

Datas 

límite 

X-2018: 1ª 

semana 

I-2019: 2ª 

semana 

III-2019: 2ª 

quincena  

IV-2019: 2ª 

semana 

IV-2019: 4ª 

semana 

Antes do 

1-V-2019 

A valoración deste traballo farase mediante unha rúbrica de seguimento do proceso, da 

calidade do resultado acadado e da comunicación do mesmo, ata un máximo de 2 puntos que 

se sumarán na nota final ordinaria.  

 Os criterios de avaliación son referente especifico para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado. Describen as capacidades que se queren fomentar e valorar nas sesións 

presenciais da materia e nos traballos realizados en horario extraescolar. Remiten aos 

obxectivos de aprendizaxe concretados nos estándares establecidos no currículum da 

materia e aos contidos mínimosestablecidos polo GT da CIUG para a preparación da proba 

da ABAU nesta materia. 

 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da 

monarquía visigoda (711) 

- O Neolítico: características e cambios económicos, sociais e culturais respecto do 

Paleolítico. 

- Os pobos prerromanos da Península Ibérica: turdetanos, iberos, celtíberos e castrexos. 

- A romanización: as etapas da conquista e as características da romanización (organización 

político-administrativa do territorio, explotación económica, organización social, obras 

públicas, lingua e cultua). 

- As invasións bárbaras na península: a organización da monarquía visigoda. 

 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas nun territorio en constante cambio (711-1474). 

- Al-Andalus: evolución política, organización económica e social e esplendor cultural. 

 - A reconquista e a repoboación: etapas, características e consecuencias. 

- O Réxime feudal: a sociedade estamental nos reinos hispano cristiáns. 

- As crises baixomedievais: o devalo demográfico e os conflitos sociais. As revoltas 

irmandiñas na Galicia do século XV. 
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Bloque 3. A monarquía hispánica: formación e expansión mundial (1474-1700) 

- A nova monarquía dos Reis Católicos: unión dinástica, reorganización político-

administrativa. 

- A configuración do imperio español no século XVI: a herdanza de Carlos I, os conflitos en 

tempos de Felipe II (rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra 

Inglaterra). 

- A crise do século XVII:o declive demográfico, a desfeita da economía, os problemas da 

facenda real e as consecuencias sociais. 

- O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía: proxectos de reforma 

(Unión de Armas) e sublevación de Cataluña e Portugal (1640). 

- Galicia no século de ferro: as trasformación na agricultura, a importancia da pesca e as 

mudanzas na estrutura social (a consolidación da fidalguía rendista). 

 

Bloque 4. O reformismo borbónico na España do século XVIII.  

- As consecuencias da guerra de Sucesión: cambio dinástico, alianza con Franza e paz de 

Utrecht. 

- O xurdimento de España: características e consecuencias dosdecretos de Nova Planta. 

- O pensamento ilustrado e o reformismo borbónico: ideas fundamentais. 

- As consecuencias do reformismo borbónico en Galicia: a matrícula de mar, o arsenal de 

Ferrol, a apertura do comercio colonial. 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime fronte ao Liberalismo (1788-1833). 

- As consecuencias da política interior e exterior de España no reinado de Carlos IV. 

- A guerra contra o francés: causas, bandos (patriotas / afrancesados) e consecuencias. 

- O nacemento dunha nación: características esenciais da Constitución de 1812. 

- A crise do absolutismo no reinado de Fernando VII: enfrontamento cos liberais, perda das 

colonias americanas, crise económica e da Facenda Real, orixes do carlismo. 

- Goya cronista excepcional dos desastres da guerra e da intolerancia. 

 

Bloque 6. A construción do Estado liberal en España (1833-1874) 

- O Carlismo: expansión territorial, ideario e apoios sociais. 

- Causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas. 

- O bando isabelino: características dos partidos políticos liberais. 

- Evolución política do reinado de Isabel II: Estatuto Real de 1834, constitucións de 1837 e 

1845 e pronunciamentos militares. 

- As desamortizacións liberais: obxectivos e resultados de Mendizábal e Madoz. 
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- O Sexenio Democrático: características esenciais da Constitución de1869, conflitos e 

consecuencias políticas. 

- Mobilizacións obreiras e revoltas antifiscaisdurante o Sexenio Democrático: a pegada da 

primeira Internacional e  a chegada do socialismo marxista e libertario. 

 

Bloque 7. A Restauración borbónica: a consolidación do sistema político liberal (1874-1902). 

- As características fundamentais do sistema político ideado por Cánovas e da Constitución 

de 1876. 

- Estabilidade alicerzada no clientelismo político e no fraude electoral: o funcionamento real 

do sistema da quenda dinástica na época canovista. 

- Militares liberais e carlistas no reinado de Afonso XII: consecuencias da terceira guerra 

carlista. 

- Os outros nacionalismos: evolución do catalanismo, o abertzalismo e o galeguismo durante 

a Restauración. 

- A evolución ideolóxica e organizativa das mobilizacións obreiras e campesiñas no 

derradeiro cuarto do século XIX. 

- O problema de Cuba: as consecuencias territoriais, económicas, políticas e culturais do 

desastre de 1898. 

 

Bloque 8. As transformacións e as continuidades económicas durante o s. XIX. 

- Os factores do lento crecemento demográfico español e as diferenzas rexionais. 

- As consecuencias económicas e sociais das desamortizacións liberais. 

- Alonga sesta da agricultura no século XIX: os baixos rendementos agrarios e as diferenzas 

rexionais. 

- O espertar industrial: a evolución do textil catalán, a siderurxia vasca, a minaría e a 

trasformación da pesca ao longo do século XIX. 

- A creación dunha rede ferroviaria (lei xeral de ferrocarrís de 1855): obxectivos políticos, 

dificultades técnicas e realidades económicas. 

- As políticas económicas: apoios, argumentos e actuacións de proteccionistas e 

librecambistas ao longo do Dezanove. 

- A creación dun sistema bancario: a unidade monetaria e a rede bancariaespañola. 

- A pegada dos investimentos franceses e británicos no desenvolvemento económico da 

España decimonónica: os sectores mineiro e ferroviario. 

 

Bloque 9. A crise  do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

- O rexeneracionismopolitico nos comezos do reinado de Afonso XIII: as principais medidas 

adoptadas por Antonio Maura e JoséCanalejas. 
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- Os factores internos e externos que racharon o sistema político da Restauración. 

- A evolución das forzas políticas opostas ao sistema dinástico: republicanos, nacionalistas e 

socialistas. 

- As repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Soviética en España. 

- A intervención española en Marrocos (1904 e 1927): causas e desfeitas. 

- Acrise xeral de 1917: causas, manifestacións e consecuencias. 

- O golpe de estado de Primo de Rivera:causas e apoios políticos e sociais. 

- A evolución da ditadura primorriverista: directorio militar e directorio civil. 

- As causas da caída da monarquía. 

- A evolución da economía española no primeiro terzo do século XX: os efectos da I Guerra 

Mundial e das políticas económicasaplicadas por Primo de Rivera. 

- Os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do século XX: 

movementos migratorios a América, ás rexións industrializadas e á periferia.  

 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)  

- A Segunda República: apoios sociais e contexto internacional (crise económica 

internacional e auxe dos totalitarismo fronte aos sistemas liberais). 

- As reformas do bienio social azañista: obxectivos e consecuencias. 

- As características esenciais da Constitución de 1931: Estado secularizado e integral. 

- O proxecto de reforma agraria: obxectivos e efectos da súa aplicación. 

- As políticas rectificadoras do bienio radical-cedista: as causas e as consecuencias da 

Revolución de Asturias en outubro de 1934. 

- A Fronte Popular: causas da formación e actuacións tras o triunfo electoral no contexto de 

radicalización política que antecedeu á sublevación militar. 

- As relacións da Guerra Civil española co contexto internacional. 

- A evolución política e a situación económica dobando republicano e do franquista durante 

a guerra. 

- As consecuencias demográficas , económicas e sociais da guerra: as formas e os obxectivos 

da represión nas retagardas. 

 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  

- Os apoios ideolóxicos e sociais ao novo réxime. 

- Evolución política de España baixo a ditadura franquista: a organización política do 

Estado, as relacións exteriores, represión e resistencia. 

- A deriva económica de España a consecuencia da política económica autárquica ata 1959. 

- A evolución política do réxime e as relacións exteriores ata 1973. 
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- As transformacións económicas e sociais de España durante o Desarrollismo. 

- As causas da crise final da ditadura durante o tardofranquismo(1973-1975). 

- A evolución da oposición á ditadura: os novos grupos e formas de loita antifranquista.  

 

Bloque 12. Transición á democracia, normalización e integración en Europa dende 1975. 

- Alternativas políticas tras a morte de Franco: os diferentes grupos e proxectos. 

- Un rei novo para o cambio político: o papel de D. Xoán Carlos I durante a transición. 

- Actuacións do goberno presidido por Adolfo Suárez: lei para a reforma política (1976), lei 

de amnistía (1977) e legalización de todas as organización políticas.  

- O consenso imprescindible: causas e obxectivos dos Pactos da Moncloa. 

- A Constitución de 1978: proceso de elaboración e aprobación, características esenciais. 

- Evolución política de España desde 1979 ata a actualidade: construción do Estado das 

Autonomías e alternancia de PSOE e PP no poder. 

- A integración de España en Europa:características e consecuencias económicas e sociais. 

- Aevolución económica e social de España desde a segunda crise do petróleo (1979) ata a 

crise financeira mundial de 2008. 

- As ameazas terroristasdende a transición ata os nosos días: ETA, GRAPO, GAL, tramas 

golpistas e corrupción política. Os movementos asociativos de vítimas. 

- A posición actual de España na Unión Europea e no mundo. 

  


