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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Xeografía e Historia reuniuse de maneira telemática o día 6 de maio de 2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación
Didáctica do curso actual.

MATERIA E CURSO: HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

1.1. 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.

2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais e culturais 
que introduciron

2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da monarquía.

2.3. 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.

2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime señorial e as características da sociedade estamental. 

2.5. Describir as relacións culturais de cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar as súas colaboracións e as influencias mutuas.

3.1. 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.

3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II.
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3.3. 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.

3.4. 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.).

4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar as súas consecuencias para a política exterior española e a 
novaorde internacional.

4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 
borbónica.

4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos e os obxectivos da nova política económica.

4.4. Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en comparación coa evolución económica do resto de España.

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

5.1. 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.

5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo.

5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha.

5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando as súas causas e as súas fases, así como as repercusións económicas 
para España.

6.1. 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.

6.2. 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

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

6.4. 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.

6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro en España, en relación co desenvolvemento do 
movemento obreiro internacional.
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7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real.

7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando a súa evolución durante o período estudado.

7.3. 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.

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

8.1. 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.

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Todos os estándares referenciados no apartado anterior vincúlanse coas competencias seguintes: CCL, CSC e CCEC.

 A maiores, e debido a metodoloxía de traballo desde o inicio do confinamento, o alumnado ter que acadar tamén outras competencias clave como  

 CD,  CAA e CSIEE.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: Na 3º avaliación estanse a realizar actividades escritas de carácter teórico-práctico de forma telemática..

O docente mantense en contacto con todo o alumnado a través da Whasap e o correo electrónico 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A nota final obterase da seguinte maneira:

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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 1ª Avaliación 50%

 2ª Avaliación 50%

 3º Avaliación: As actividades realizadas telemáticamente  valoraranse ata 2 pts

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación realizarase mediante traballos presentados telematicamente. 
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A adaptación da programación didáctica 2019/2020 será publicada na web do centro

En Ferrol, a 6  de maio de 2020

Xefe/a do Departamento

Ángel Gutiérrez de Salvador


