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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (CD,CAA, CCL, CSC) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias 
(historiográficas), relacionando a súa información cos coñecementos previos 

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas                                                 

B1.1. 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 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico 
e do Neolítico, e as causas do cambio 

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 
levala a cabo 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo 
as súas etapas políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que 
introduciron 

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 
Península. 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus 

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 
musulmáns en Al-Andalus 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en 
relación co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da monarquía 

HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa 
político da Península Ibérica ao remate da Idade Media 

HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino 
de Navarra ao remate da Idade Media 

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 
repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias 

B2.3. 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 

HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns 
durante a Idade Media 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime 
señorial e as características da sociedade estamental 

HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade 
estamental no ámbito cristián 

B3.1. 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. 

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en 
tempos dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado 
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B3.3. 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. 

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640 

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 
XVII, e as súas consecuencias 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, 
e explicar as súas consecuencias para a política exterior española e a nova 
orde internacional 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 
bandos en conflito 

 

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o 
alcance das reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 
borbónica 

HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas 
por Carlos III neste sectorHEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as 
medidas adoptadas respecto ao comercio con América. 

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando 
as súas vías de difusión 

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 
despotismo ilustrado 

B5.1. 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 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos 
bandos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario 
do liberalismo 

HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais 
feitos de cada unha 

HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado 
de Fernando VII 

 

B6.2. 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. 

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o 
reinado de Isabel II. 
HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa 
minoría de idade, e explica o papel dos militares. 
HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo 
durante o reinado de Isabel 
HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 
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obxectivos dunha e outra. 

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e 
identificar os factores internos e os externos 

HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 
España.  
HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención 
de España en Marrocos entre 1904 e 1927.  
HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e 
consecuencias. 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise 
do sistema, e describir as súas características, etapas e actuacións. 

HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio 
militar ao directorio civil e o seu remate.  
HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía 

B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, 
especificando os feitos e as actuacións principais en cada unha. 

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da 
República.  
HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 
HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 
desenvolvemento e os seus efectos  
HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 
HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o 
seu triunfo electoral, ata o comezo da guerra. 
 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, 
a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
 HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos 
durante a guerra. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e 
especificar as transformacións políticas, económicas e sociais que se 
produciron, en relación coa cambiante situación internacional. 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e 
resume os trazos esenciais de cada unha 
 HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución político 
 HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións 
económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 
 



 
 

   

 

 

 

6. 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 dunha proba de recuperación. En todo caso a 

nota desta proba de  recuperación,  só poder contemplar contidos da 1º e 

2ª avaliación, non poderán superar a cualificación de 5 puntos 

 

Instrumentos: 
Escalas de valoración, listas de control, 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: 

.Deberá entregar actividades específicas de recuperación 
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.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 
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7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

-Actividades de recuperación, estarán baseadas en repasos semanais a 

patRir dos cales se plantexaran unha serie de cuestións a resolver polo 

alumnado 

-Repasos, baseados na práctica de elaboración de composicións 

-Tarefas elaboración de comentarios 

-Cuestionarios  

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 

 

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


