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1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis.  

  

▲ Criterios de Avaliación e estándares de aprendizaxe.  
  

UNIDADE 1 = 13 XUNTA 
A Guerra Fría e o proceso de descolonización. 

Evolución das grandes potencias. A Ditadura de Franco e a Transición 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

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, explica algúns dos 

conflitos enmarcados na época da Guerra Fría. 

 

Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 
 

Organizar os feitos máis importantes da 

descolonización de posguerra no século 

XX e comprender os límites da 

descolonización e da independencia nun 

mundo desigual. 

Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.  

Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por 

exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 

 

Entender os avances económicos dos 

réximes soviéticos e os perigos do seu 

illamento interno, así como os avances 

económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" 

en Europa. 
 

Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da 

muller ao traballo asalariado. 

 

Interpretar procesos a medio prazo de 

cambios económicos, sociais e políticos a 

nivel mundial. 

Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa 

político europeo desa época 
 

Comprende os proles e contras do estado do benestar.  

Coñecer as causas e as consecuencias 

inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios 

producidos tralo colapso da URSS. 

 

UNIDADE 2 = 14 XUNTA 
O mundo actual. A globalización. A Unión Europea 

 

Entender a evolución da construción da 

Unión Europea. 
Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.  

Definir a globalización e identificar algúns 

dos seus factores. 

Procura na prensa novas dalgún sector con relacións 

globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 
 

Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.  

Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución 

Tecnolóxica. 

Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación 

das recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a 

distintos niveis xeográficos. 

 

Recoñecer o impacto destes cambios a 

nivel local, autonómico, estatal e global, 

prevendo posibles escenarios máis e 

menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as 

novas realidades do espazo globalizado. 

Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e 

gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das condicións 

sociais do proceso de globalización. 

 

  

 

 

 



 

  

  

▲ Competencias imprescindíbeis  
  

- CONTIDOS Especificación  
 

1 
Conceptuais 

 

Corrección lingüística (ortografía; gramaticalidade)  
Adecuación do contido das respostas ás preguntas expostas.   
Desenvolvemento adecuado das cuestións, tomarase como base tanto a exposi-

ción do libro de texto como as explicacións na aula. 
 

Ausencia de erros conceptuais  
Dominio dos contidos conceptuais  

Correcta utilización dos termos específicos da materia  

Coherencia lóxica do discurso.  

2 Procedimentais 

Dominio aceptábel da ortografía e da expresión escrita  
Esquematizar un texto (análise sintáctica): tema, teses  
Identificar e explicar os conceptos fundamentais dun texto  
Contextualizar o texto  
Relacionar un texto con textos   
Valorizar argumentativamente un texto ou tese.  
Citar e referirse a un texto  
Elaborar un guía  
Expor unha cuestión a partir dun guía previo  

3 Actitudinais 

Demostrar interese pola reflexión e indagación filosófica  
Seguir as indicacións do profesor  
Expresar claramente a súa opinión  
Respectar as opinións diferentes ás súas.  
Participación construtiva e colaboradora na aula.  
Rexeite de toda forma de violencia e discriminación  
Actitude crítica  
Non incorrer en copia ou plaxio  

 

 POR COMPETENCIAS  
 

1 Exprésase correctamente de forma oral e escrita, usando un vocabulario adecuado ao seu nivel. CCL  
2 Resolve problemas a través da aplicación de método científico e racionais. CMCT  

3 

Sabe utilizar diferentes ferramentas dixitais. 

CD 

 
Sabe traballar con información procedente de diversos medios.  
Cita conveniente a fonte de onde tirou a información. Non incorre en plaxio.  
Discrimina a información fiábel e obxectiva da que non o é.  

4 Ser consciente de como se produce a súa propia aprendizaxe e como evoluciona. CPAA  
5 Relacionar os coñecementos adquiridos durante a materia con experiencias do seu día a día. CSC  

6 
Cuestionarse problemas que afectan á sociedade, analizándoos e tentando buscar posíbeis mello-

ras. 
CEC  

7 
Desenvolver un espírito crítico a través do cal sexa capaz de expor solucións a problemas que se 

lle expoñan na vida. 
SIE  



 

  

2 Avaliación e cualificación. 
 

▲ Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

 Instrumentos de avaliación Criterios de calificación 

1 

Actitude Para observación sistemática da 

actitude do alumno utilizarase o diario de clase 

do profesor. 

Asistencia a clase.  

Sen sancións pendentes. 

Atención ás explicacións do profesor e participación activa e 

positiva nas clases (consultando dúbidas, respondendo ás 

preguntas, intervindo nos debates...).   

Preocupación pola correcta realización das actividades 

encomendadas. 

2 

Actividades e exercicios 

Realizaranse na aula ou na casa . 

Estarán recollidas (ademais da Aula virtual) no 

caderno do alumno, que o profesor poderá 

inspecciona periodicamente nas aulas. 

O caderno do alumno (apuntamentos máis 

anotacións de exercicios e documentos) 

baremarase (cf. Infra) como tarefa voluntaria. 

Procura de información para completar ou aclarar o visto na 

clase 

Análise de textos. 

Elaboración dunha cronoloxía de textos 

Realización de cuestionarios 

Actividades de resumo e síntese de materiais 

proporcionados polo profesor ou procurados polo propio 

alumno. 

Actividades voluntarias 

(cf. Baremo infra) 

Traballos de síntese e comentario persoal acerca de libros 

de lectura do “plan lector”.  

Elaboración dun cuestionario 

Análise dun texto 

Elaboración dunha cronoloxía de autor ou temática 

Redacción de artigos ou disertacións 

3 

Probas obxectivas escritas ou realizadas na 

aula virtual. 

(as partes do exame especifícanse infra) 

 

 

Comentarios de texto 

Exposición de tópicos 

Definicións de conceptos 

Nas probas onde entren contidos da lóxica formal poden 

aparecer tamén preguntas de resolución de exercicios e 

problemas. 

Se durante algunha das probas realizados ao longo do curso 

se sorprende a algún alumno copiando, por calquera 

procedemento, irá a un exame final de toda a materia no mes 

de Xuño.   

 
Para obter unha avaliación final positiva na materia compre sumar 50 ou máis puntos sobre 100 entre a nota do 

exame, os exercicios obrigatorios, a cuxo resultado se SUMARÁ a nota dos actividades voluntarias.  

 

No caso do exame, será necesario sacar unha nota mínima para obter unha avaliación positiva na materia. Esta 

nota mínima será dun 3 sobre 10 (sempre e cando non haxa preguntas en branco no exame ou contestadas dunha 

forma moi insuficiente). 

 Os aspectos actitudinais serán tidos en conta no redondeo da notas e na promoción final. 

 

 



 

  

X Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.  
  

 Avaliación continua – final (#3) – extraordinaria (#6)  

1 
Periodicidade coa que se farán probas escritas (cada cantos 

temas, cantas por trimestre ou avaliación, etc.) 

Cuestionario (test): cada tema (total 8)  

Proba escrita (exame): cada dous temas  

Dúas probas escritas por módulo.  

2 

Como se cualifican as probas, os traballos individuais ou 

colectivos, o traballo no caderno de clase, a observación do 

traballo na aula (ponderación, redondeo…). 

Probas 
Cuestionarios 10x4 2  

Exames 10x2 3  

Traballo nas aulas 

Ben 3  

Regular 1,5  

Mal 0  

Actitude-asistencia 

Ben 2  

Regular 1  

Mal 0  

3 

Aspectos que se van valorar dentro da observación do 

traballo na aula e instrumentos para a recollida desta 

información 

Constancia 
Observación directa e 

continua do traballo do 

alumno. 

 

Orde e pulcritude  

Corrección conceptual  

4 
Como se calcula a cualificación de cada unha das 

avaliacións (ponderación, redondeo...) 

Probas 
Cuestionarios 20 % 

100 % 

 

Exames 30 %  

Traballo nas aulas 30 %  

Actitude-asistencia 20 %  

5 Mecanismo/s para recuperar unha proba non superada 
Repetición na aula  

Repetición fora da aula  

6 Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada Exame de recuperación 
3º Modulo - Xuño  

4º Módulo - Setembro  

3 Alumnos sen dereito a avaliación continua  

 
A nota dos alumnos que perderen por acúmulo de faltas de asistencia ou de conduta o dereito a avaliación continua 

se determinará exclusivamente a partir das notas dos catro exames de avaliación. 

 

  

C ACTITUDE Só con nota final superior a tres   
N GRAO CRITERIOS BA  
1 

Mínimo 
Traballo regular 1  

2 Atención aos requirimentos do profesor 1  
3 

Medio 
Presentación, marcado e orde do material e apuntamentos (Caderno ou Cartafol). 1,5  

4 Realización de tarefas (que tracen un mínimo progreso). 1,5  

6 
Alto 

Participación espontánea nas aulas e foros (preguntas, debates), e nas actividades 

do centro (Biblioteca, Club de lectura). 
2,5  

7 Traballo colaborativo (cronoloxía, exposicións, etc). 2,5  
C PROMOCIÓN Nota final (superior a un tres) + actitude ≥5  

 

Os criterios que aplica o profesor para determinar a promoción do alumnado que non aprobou esta ou outra 

materia son os que se relacionan na táboa (ou análogos para as outras materias). 

Non se consideran aspectos xa avaliados (presentación, corrección e lingüística, etc.). 

 



 

  

▲ Proba extraordinaria de setembro   
  

 Proba semellante ao exame de recuperación ou mellora.  
  

▲ Alumnado de materia pendente   
  

 Os alumnos de ESA non teñen materias pendentes.  

 
No caso de teren suspendido o 3º módulo ou o primeiro exame do módulo 4º (Unidade 13) terán que ordenar, 

repasar e completar apuntamentos e facer os exercicios non superados. 

 

 Se celebrarán as probas de recuperación programadas vía telemática.  



 

  

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

 

▲ Actividades  
 

 Lectura de repaso das unidades. 

 Lectura de textos: marcado, esquematización, apuntamentos. 

 Elaboración de esquemas horizontais, cadros e diagramas sobre os textos. 

 Análise semántica de termos. 

 Exercicios de vocabulario e ortografía. 

 Cuestionarios de mapas en flash. 
 

▲ Metodoloxía   
 

 Alumnado con conectividade 

1 Presentación na Aula Virtual das actividades. 

2 Fornecemento de documentos de traballo (moldes de esquemas, guías, etc.) 

3 Cuestionarios e outras actividades (glosario) 

4 Participación no foro. 

 Alumnado con conectividade reducida (telefónica) 

1 Automatriculación nos cursos da Aula Virtual 

2 Levar un caderno de actividades. 

3 Lectura e copia do material e as actividades vía correo electrónico.  

4 Realización dos exercicios na Aula Virtual na medida das posibilidades. 

 Alumnado sen conectividade 

1 Levar un caderno de actividades. 

2 Lectura orientada de libros que teñan na casa (Biblia, dicionarios, etc.). 

2 Estratexias metodolóxicas 

1 Redaccións sinxelas a partir dun guía (resumos, sínteses, definicións, análises etimolóxicas) 

4 Indagación, análise e comentario de documentos, textos, gráficos, mapas, diagramas, táboas de datos. 

6 Elaboración de fichas, cronoloxías, eixos cronolóxicos, mapas temáticos. 

 

▲ Materiais e recursos didácticos  
 

1 Material básico 
Unidades didácticas de educación secundaria presencial 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/959 

2 Para adaptación curricular 
Unidades didácticas de educación secundaria semipresencial 

http://www.edu.xunta.gal/portal/unidadessemipresenciais 

3 Material de reforzo 
Materiais didácticos – Educación secundaria de adultos 

http://www.edu.xunta.es/fp/node/254 

4 Recursos TIC 
Entregáronse computadores a todos os alumnos que o solicitaron. 

Curso en Plataforma Moodle (en andamento) 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/959
http://www.edu.xunta.gal/portal/unidadessemipresenciais
http://www.edu.xunta.es/fp/node/254


 

  

Blog da Biblioteca (en andamento) 

Sitios Web  (ex.: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo ) 
 

▲ Información e publicidade.  
 

1 Información ao alumnado e ás familias 
Mensaxaría da Aula Virtual Correo corporativo 

Teléfono caso de necesidade  

2 Publicidade Páxina Web do Centro Cursos da Aula Virtual 

 
 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo

