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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. 

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 

HMCB1.1.3. 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 

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a 
economía, a poboación e a sociedade 

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do 
século XIX, establecendo elementos de coincidencia entre ambas as 
ideoloxías 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de 
comezos do século XIX. 

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

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións 
industriais 

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

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial. 

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

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da 

Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

HMCB2.6.2. Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo 
obreiro. 

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

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 

HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución 
Francesa 
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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 

HMCB3.5.1. 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 

HMCB3.6.1. 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 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir 

de fontes gráficas. 

 

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

HMCB4.3.3. 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. 

HMCB4.4.1. 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. 

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas  

HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias 
da I Guerra Mundial. históricos. 

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. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 

1917. 

HMCB5.2.2. 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. 

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e 
analiza as súas consecuencias a curto prazo 

B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías 
que conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do 
momento 

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán 

B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II G.M., distinguindo as 
que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na 
guerra do Pacífico 



 
 

   

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

CRITERIOS 
-O caso do alumnado que, ata o de agora, obtivo resultados positivos nas 

dúas primeiras avaliacións, obterá, na ordinaria, unha media das 

cualificacións das probas realizadas ata o momento da interrupción das 

clases. A valoración de entrega das tarefas presentadas, participación a 

través das ferramentas utilizadas,poderán incrementar a nota media obtida 

con anterioridade en, como máximo, ata 1 punto 

-O caso do alumnado que non teña superada as dúas primeiras avaliacións, 

para facelo deberá realizar e entregar as tarefas asignadas. 

-De non producise  a incorporación ás aulas, arbitraranse solucións 

telemáticas de realización de probas ou entrega de tarefas. En todo caso a 

nota destas recuperacións, que só poderán contemplar contidos da 1º e 2ª 

avaliación, non podería superar a cualificación de 5 puntos 

 

Instrumentos: 
Listas de cotexo, escalas e probas telemáticas 

Cualificación final 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas 

 .cualificación final será a media da primeira e da segunda 

avaliación(resultado da media das notas de todas as probas realizadas).  

. terceira poderá subir ata un máximo de 1 punto. Para o cálculo final 

terase en conta: o número de tarefas entregadas, grao de resolución das 

mesmas e participación nas conexións. 

- A nota final é como norma xeral, os restos superiores a medio punto 

redondearanse á alza e os inferiores á baixa 

-Alumnado coa 1º e/ou 2º avaliacions suspensa/s: 
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.Deberá entregar actividades específicas de recuperación 

.Realizar unha proba  por medios telemáticos nas condicións que se 

establezan 

-A nota resultante, non será superior a 5 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Estas desenvolveranse de forma presencial ,sempre e cando as autoridades 

sanitarias ou educativas determinen á volta as aulas.  

-De non producirse esta incorporación arbitrararse probas que se podan 

programar a distancia utilizando procedementos e medios necesarios para 

a avaliación. 

-En ambos caos avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación. O 

alumno/a deberá amosar un grao suficiente de consecución dos estándares 

de aprendizaxe . Esta proba seguirá o modelo realizado durante o curso 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Hª do Mundo 
contemporáneo a 

recuperar en  

 2º bacharelato 

 

Criterios de avaliación: 
-Para a superación en segundo de bacharelato da materia pendente de 

Historia do Mundo Contemporáneo  terase en conta o plan de traballo 

recollido na programación mediante a entrega de actividades e as probas 

parciais realizadas con anterioridade 

Criterios de cualificación: 
 

-A elaboración e entrega das actividades xunto a realizacion das probas 

seguindo o calendario da programación posibilita a superación dos contidos.  

No caso do alumnado que até o momento xa realizou probas e que nelas 

obtiveron cualificación positiva, a nota manteráselle para a sesión da 

avaliación ordinaria 

- Os que non superaran as probas parciais con anterioridade á interrupción 

das clases presenciais, e/ou non entregaran as tarefas propostas para 

recuperar a materia, propoñeránselles a realización de traballos ou 
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actividades que permitan unha avaliación obxectiva, tendo en conta a 

dificultade de poder realizar por medios telemáticos probas de nivel 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Elaboración de de boletíns de tarefas de entrega telemática 

Rexistro da actividade escrita e listas de cotexo 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

Traballos escritos de búsqueda de información 

Cuestionarios 

Tarefas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Baseado na autonomía e traballo personal do alumno/a 

-aula virtual 

-correo electrónico 

-sesións semanais videoconferencia 

 

Materiais e recursos 

-Materiais: Apuntes, consulta de páxinas web e libro de texto 

-Recursos:videos; exercicios interactivos; mapas conceptuais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual ou/e correo electrónico 
Nas videoconferencias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


