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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: XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO

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.)

Recuperación, repaso e reforzo.

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración .

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías .

Bloque 2. A era das revolucións liberais .

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non só como información senón tamén como evidencia para
os/as historiadores/as. 
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XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a
explicacións causais, e sinala os proles e contras.

XHB2.2.2.  Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións
causais, e indica os proles e os contras. 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. 

Bloque 3. A Revolución Industrial 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas .

XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

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

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

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

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

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

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 
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Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do
proceso de globalización. 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 

XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e
simultaneidade. 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

Ampliación

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

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

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa. 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas. 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo.
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Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

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

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria histórica 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século XX e na actualidade 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos
I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras
eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións
terroristas, a aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

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.)

CSC:Tódolos estándares do Bloque 3: A Historia ,e os do Bloque 2: O espazo humano.

CAA:  XHB1.1.1,  XHB1.3.1,  XHB1.4.1,  XHB1.5.1,  XHB1.5.3,  XHB2.1.1,  XHB2.1.2,  XHB2.3.1,  XB2.4.1,  XHB2.5.2,  XHB2.6.1,  XHB2.8.1,
XHB3.6.1, XHB3.7.1, XHB3.10.1
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CD:  XHB1.1.1,  XHB1.3.1,XHB1.4.1,  XHB1.4.2,  XHB1.5.1,  XHB1.5.3,  XHB2.1.1,  XHB2.2.2,  XHB2.3.1,  XHB2.4.1,  XHB2.5.2,  XHB2.6.1,
XHB2.8.1.

CMCCT: XHB1.1.1, XHB1.3.1, XHB1.4.1, XHB1.5.1, XHB1.5.3, XHB2.1.1, XHB2.2.2, XHB2.3.1, XHB2.4.1, XHB2.5.2, XHB2.6.1, XHB2.8.1.

CCL:XHB1.5.1, XHB2.3.1,XHB2.4.1, XHB2.5.2, XHB2.6.1, XHB2.8.1, XHB3.5.1, XHB3.9.2, XHB3.10.2, XHB3.12.1.

CCEC: XHB3.1.1, XHB3,9,1, XHB3.9.2, XHB3.10.2, XHB3.11.1, XHB3.12.1.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1: Non se contempla.

TELEMÁTICA: As vías  de  comunicación co  alumnado son a  Aula  Virtual,  plataforma educativa  aulaplaneta,  correo  electrónico  e
teléfono.

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:

1º Avaliación: 60%

2º Avaliación: 40%.

3º Avaliación: O traballos realizados polo alumnado valoraranse ata 2 puntos sobre a media da 1ª e 2º avaliacións

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: XEOGRAFÍA E HISTORIA  3º ESO

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.)

No mes de setembro o alumnado recibiu a axenda da materia pendente, co tipo de exame ou traballo a realizar.
Deberon entregar dous traballos deseñados polo profesor que impartiu a materia o curso anterior,  un antes do Nadal e outro a finais de abril.
Se o alumn@ non conseguise superar deste xeito a materia, disporá doutra oportunidade, unha proba global de toda a materia no mes de maio.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A materia das asignaturas son os contidos mínimos que se encontran reflectidos na programación do Departamento, sobre os que se deberá demostrar
un nivel de competencia suficiente, dita demostración realizarase a través dunha serie de traballos de tipo práctico ou procedimental e , no caso de ter
que presentarse a proba final, esta consistirá nun exame  de respostas pechadas.
No caso dos traballos,  a cualificación final será a media matemática das dúas notas. No caso da proba final a cualificación será a obtida nesta.

DATAS

24 de maio

En Ferrol, a 6 de maio de 2020

Ángel Gutiérrez de Salvador
Xefe do Departamento


