
1. CONTIDOS,  SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Unidades didácticas Bloques Contidos curriculares Temporalización 

Primeira aval. 

Unidade 1.O Antigo Réxime B.1 

O Antigo Réxime 

B.1.1        B.1.4 

B.1.2        B.1.5 

B.1.3        B.1.7 

2 semanas setembro 

Unidade 2 . Revolucións liberais e nacionalismos B.3 B.3.1        B.3.5 

B.3.2        B.3.6 

B.3.3        B.3.7 

B.3.4        B.3.8 

B.3.9 

2 semanas outubro 

Unidade 3 Revolución Industrial B.2 B.2.1        B.2.4 

B.2.2        B.2.5 

B.2.3        B.2.6 

2 semanas outubro 

Unidade 4. 2ª Rev. Industrial e Imperialismos. B.2 

B.4 

B.2.1        B.2.2 

B.4.1, B.4.2,  B.4.3 

2 semanas novembro 

Unidade 5. Os cambios sociais. Orixe e desenvolvemento 

Do movemento obreiro.  

B.2 B.2.5 2 semanas novembro 

Unidade 6. As grandes potencias. B.4 B.4.1           B.4.2 

B.4.3           B.4.4 

2 semanas decembro 

Segunda avaliación 

Unidade 7. A Primeira Guerra Mundial B.4 

B.5 

B.4.5, B.4.6, B.4,7 

B.5.3 

2ª e 3ª sem. xaneiro 

Unidade 8. Revol. Rusa e a URSS B.5 B.5.2 1 sem. xaneiro 

Unidade 9.A economía de Entreguerras. A Gran Depresión B.5 B.5.1           B.5.4 Última sem xaneiro- 

1ª sem.febreiro. 

Unidade 10. O ascenso dos totalitarismos. Fascismo 

E nacismo. 

B.5 B.5.1           B.5.5 2ª sem.febreiro 

Unidade 11.Segunda Guerra Mundial B.5 B.5.6, B.5.7, B.5.8 Última sem febreiro- 

1ª sem, marzo. 

Terceira avaliación 

Unidade 12.A Guerra Fría. B.6 B.6.1, B.6.2, B.6.3 2º e 3º sem marzo 



Unidade 13. Evolución dos bloques B.6 

B.8 

 

B.9 

B.6.4, B.6.5 

B.8.1, B.8.2, B.8.3, 

B.8.4, B.8.6. 

B.9.1, B.9.2, B. 9.3 

B.9.4, B.9.6, B.9.7 

2º sem. abril 

Unidade 14 Descolonización e Terceiro Mundo B.7 B.7.1, B.7.2, B.7.3 

B.7.4, B.7.5, B.7.6 

B.7.7 

2 sem. abril 

Unidade 15. América no S.XX B.4 

B.6 

B.9 

B.10 

 

B.4.2, B.4.4, B.4.5 

B.6.3 

B.9.5 

B.10.5 

2 sem. maio 

Unidade 16. Xeopolítica do Mundo Actual. B.10 B.10.1, B.10.2, B.10.3 

B.10.6, B.10.7, B.10.8, 

B.10.9 

2 sem.maio 

Unidade 17. Globalización, crise e cambios socioculturais B.10 B.10.1, B10.4, B.10.9 2 sem. xuño 

 

Esta temporalización é orientativa e poderá variar ó longo do curso si fose necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE  

1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

Unidade 1 

A 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 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. 

50 % 10% 
 

80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información 
escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa ao Antigo 
Réxime. 

50 % 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime 
en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

50 % 10% 80%  10%  CSC 
CAA 
CCL 
CCEC 

 

HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que 
explican os trazos característicos do Antigo 
Réxime. 

50 % 10% 80%  10%  CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: 
economía, poboación e sociedade. 

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. 

• Analiza as ferramentas agrícolas que se 
utilizaban na época do Antigo Réxime. 

• Explica o desenvolvemento do comercio e o 
nacemento da banca moderna. 

• Identifica as diferenzas entre o domestic system 

50 % 15% 80%  10%  CSC 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

e o sistema gremial. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en 
Inglaterra. 

B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés 
do século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema e 
valorando o papel das revolucións 
para alcanzar as transformacións 
necesarias para logralo. 

HMCB1.3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes 
históricas. 

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o 
cambio político do Antigo Réxime. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CCEC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 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. 

75 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CCEC 
CCL 

 

HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e as 
diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo de comezos do século XIX. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCEC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio 
europeo. 

B1.5. Describir as relacións 
internacionais do Antigo Réxime 
demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países 
ou reinos en función dos conflitos en que 
interveñen. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CD 

 

Unidade 2  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión 
global. 

B3.1. Analizar a evolución política, 
económica, social, cultural e de 
pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, 
distinguindo os feitos, os personaxes e 
os símbolos, e encadrándoos en cada 
variable analizada.  

HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 
inclúan diacronía e sincronía dos 
acontecementos da primeira metade do século 
XIX. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CMCCT 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.2. Nacemento dos EEUU. B3.2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da independencia 
de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas 
da independencia. 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na 
guerra de independencia dos Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: 
aspectos políticos e sociais. 

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. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

   HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B3.4. Imperio Napoleónico. B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, 
localizar a súa expansión europea e 
establecer as súas consecuencias. 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CD 

 

a 
b 
c 
d 
e 

B3.5. O Congreso de Viena e o 
Absolutismo. 

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. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

h 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
p 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas 
de 1820, 1830 e 1848. O caso español. 

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. 

50 % 15% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de 
Italia e Alemaña.  

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. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CD 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 
n 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o 
neoclasicismo e o romanticismo. 

B3.8. Descubrir as manifestacións 
artísticas de comezos do século XIX, 
obtendo información de medios 
bibliográficos ou de internet e 
presentándoa adecuadamente. 

HMCB3.8.1. Establece as características propias 
da pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de 
fontes gráficas. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CCEC 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 

B3.9. Independencia das colonias 
hispano-americanas. 

B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica. 

HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CMCCT 
CAA 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

h 

Unidade 3   

a 
b 
c 
d 
e 
h 
l 

B2.1. Revolución industrial: concepto, 
factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

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. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
l 

B2.2. Revolución ou revolucións 
industriais: características. 
Transformacións técnicas e novas 
fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais 
do século XIX e establecer os seus 
trazos característicos e as súas 
consecuencias sociais 

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

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

50 %        

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e 
extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de 
Europa. Industrialización extraeuropea. 
Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos 
adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países 
industrializados e as súas rexións industriais. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CD 

 

HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector 
industrial dos primeiros países industrializados, 
a partir de fontes historiográficas. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CMCCT 

 

a 
b 
c 
e 

B2.4. Cambios debidos á Revolución 
Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo 
concepto de cidade). 

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

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

50 % 20% 
 
 
 

80%  10% 10% CSC 
CAA 
CSIEE 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

g 
 

 

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos 
propios da vida nunha cidade industrial do 
século XIX. 

50 % 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CD 

 

Unidade 4  

a 
b 
c 
d 
e 
h 
 

B2.1. Revolución industrial: concepto, 
factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais 
do século XIX e establecer os seus 
trazos característicos e as súas 
consecuencias sociais 

B2-1.2. Explica razonadamente as caracteríticas 
da II Revolución Industrial 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
l 

B2.2. Revolución ou revolucións 
industriais: características. 
Transformacións técnicas e novas 
fontes de enerxía. 

B2-2. Obter información, que permita 
explicar as Revolucións Industriais do 
século XIX, seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible. 

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

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

50 %        



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.3. Expansión colonial dos países 
industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros 
enclaves coloniais; consecuencias. 

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

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as 
causas e as consecuencias da expansión 
colonial da segunda metade do século XIX. 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias 
das potencias imperialistas. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CAA 

 

 50 %        

Unidade 5  

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 
p 

O nacemento do proletariado e a 
organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de 
pensamento, os partidos políticos 
obreiros 

B2-5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen as características da 
economía industrial e as correntes de 
pensamento que pretenden mellorar a 
situación dos obreiros do século XIX. 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes 
do século XIX asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CD 

 

B2-5.1. Compara as correntes de pensamento 
social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CMCCT 

 

B2-5.2. Distingue e explica as características dos 
tipos de asociacionismo obreiro. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

Revolución ou revolucións 
industriais: características. 

 

B2-3. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial 
do século XIX. 

B2-3.3. Identifica en imaxes os elementos propios 
da vida nunha cidade industrial do século XIX. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

Unidade 6  



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión 
global. 

B4.1. Describir as transformacións e os 
conflitos xurdidos a finais do século 
XIX e comezos do século XX, e 
distinguir o seu desenvolvemento e os 
factores desencadeadores. 

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se 
expliquen as cadeas causais e os procesos 
dentro do período de finais do século XIX e 
comezos do XX. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.2. Evolución dos principais Estados en 
Europa, América e Asia: Inglaterra 
vitoriana; Francia (III República e II 
Imperio); Alemaña bismarckiana; o 
Imperio Austrohúngaro; Rusia; os 
Estados Unidos (da Guerra Civil ata 
comezos do século XX) e Xapón 
(transformacións de finais do século 
XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social 
e económica dos principais países 
europeos, ademais de Xapón e os 
Estados Unidos a finais do século XIX, 
e presentar información que explique 
tales feitos. 

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos 
que explican a evolución durante a segunda 
metade do século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, Rusia, os 
Estados Unidos e Xapón. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CMCCT 
CAA 

 

   HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana.  

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

   HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia. 

50 % 15% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

   HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os 
feitos que converten Alemaña nunha potencia 
europea durante o mandato de Bismarck. 

50 % 15% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

   HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B4.4. Relacións internacionais. Paz 
Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

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. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

Unidade 7  

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos que 
conducen á declaración das 
hostilidades da I Guerra Mundial, e 
desenvolver as súas etapas e as súas 
consecuencias. 

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas 
ou historiográficas as causas da I Guerra 
Mundial. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

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

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

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

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste 
internacional: Sociedade de Nacións. 

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.  

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais, a partir de fontes históricas.  

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

Unidade 8  

a 
b 

B5.2. Revolución Rusa; formación e 
desenvolvemento da URSS. 

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento 
da Revolución Rusa de 1917 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das 
causas da Revolución Rusa de 1917. 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
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c 
d 
e 
h 

recoñecendo as súas etapas e os 
seus protagonistas máis significativos, 
e establecer as súas consecuencias. 

• Explica cal era a situación de Rusia a comezos 
do século XX e cales foron os desencadeantes 
da Revolución rusa. 

• Compara a política que defendía cada un dos 
partidos de oposición ao tsarismo. 

• Analiza os motivos do malestar social en Rusia 
a comezos do século XX. 

• Explica as causas profundas da Revolución de 
1917. 

• Explica a incidenciada Primeira Guerra Mundial 
na Revolución rusa 

HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de 
febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

• Explica as diferenzas entre a Revolución Rusa 
de Febreiro de 1917 e a de Outubro de 1917. 

• Valora a importancia da Revolución de Outubro. 
• Resume as loitas de poder tras a morte de 

Lenin. 
• Analiza e explica as políticas económicas e 

políticas do réxime de Stalin. 

50 % 60% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

Unidade 9  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da 
época: os anos vinte. 

B5.1. Recoñecer as características do 
período de Entreguerras inseríndoas 
nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais ou 
culturais. 

HMCB5.1.1. Explica as características do período 
de Entreguerras a partir de manifestacións 
artísticas e culturais de comezos do século XX. 

• Explica os efectos económicos e financeiros da 
guerra para os países contendentes. 

• Compara a situación económica da posguerra 
en Estados Unidos e en Europa. 

• Valora a importancia dos novos medios de 
comunicación. 

 
 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
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a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a 
Gran Depresión e o "New Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e 
describir os factores desencadeadores 
e as súas influencias na vida cotiá. 

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 
• Valora criticamente os efectos sociais da Gran 

Depresión. 
• Analiza as consecuencias das masivas 

repatriacións de capitais estadounidenses. 
• Compara os efectos da crise nos países 

industrializados e nos exportadores de materias 
primas 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise 
económica de 1929. 

• Explica por que se afundiu a Bolsa de Nova 
York en outubro de 1929. 

• Analiza gráficas que explican aspectos da crise 
económica de 1929. 

• Analiza os efectos en cadea desatados polo 
crac bolsista. 

• Compara as políticas que os distintos países 
puxeron en marcha na década de 1930 para 
frear a crise. 

• Analiza a política do New Deal e sinala que 
consecuencias tivo a súa aplicación. 

50 % 50% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CMCCT 

 

Unidade10  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da 
época: os anos vinte. 

B5.1. Recoñecer as características do 
período de Entreguerras inseríndoas 
nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais ou 
culturais. 

HMCB5.1.1. Explica as características do período 
de Entreguerras a partir de manifestacións 
artísticas e culturais de comezos do século XX. 

• Explica a crise das democracias liberais 
europeas no período de entreguerras. 

• Compara o que ocorreu nas novas democracias 
e nos países cunha longa tradición democrática 
na Europa de entreguerras. 

• Analiza e valora o avance das ideoloxías 
autoritarias, antidemocráticas e 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
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Pb 
es 
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ultranacionalistas na Europa de entreguerras. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo 
alemán. 

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. 

• Resume os factores que favoreceron a chegada 
ao poder de Mussolini. 

• Analiza as tácticas que empregou o fascismo 
para alcanzar o poder. 

• Explica como logrou a ditadura de Mussolini un 
estrito control da sociedade e da cultura. 

• Describe a evolución da economía italiana baixo 
o réxime fascista. 

• Explica que problemas debilitaron a República 
de Weimar. 

• Compara o fascismo co nazismo, as súas 
tácticas para chegar ao poder e o proceso de 
implantación dos seus Estados totalitarios. 

• Analiza como levou a cabo o adoutrinamento da 
sociedade no fascismo e no nazismo. 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século XX. 

• Enumera e describe as principais características 
do fascismo. 

• Compara as características do fascismo coas 
dunha democracia. 

• Compara o totalitarismo fascista co comunista 
indicando as súas similitudes e diferenzas. 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC  

Unidade 11  

a 
b 
c 
d 

B5.6. Relacións internacionais do período 
de entreguerras; viraxes cara á guerra. 

B5.6. Comprender as relacións 
internacionais no período de 
entreguerras como elementos 
importantes das causas da II Guerra 

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 
contrapostas as relacións internacionais 
anteriores ao estoupido da II Guerra Mundial. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
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Consec. 
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cualif. 
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Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
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e 
h 

Mundial. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito 
e características xerais. 

B5.7. Identificar e explicar as 
desencadeadores da II Guerra 
Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 
desencadeadores da II Guerra Mundial a partir 
de fontes históricas. 

• Identifica e describe os feitos que conduciron á 
II Guerra Mundial. 

• Analiza a política expansionista dos réximes 
totalitarios. 

• Valora a reacción das democracias ante a 
política exterior alemá, rusa e xaponesa. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra 
Mundial. 

B5.8. Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra 
Mundial, 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. 

• Explica as razóns polas que certos sectores dos 
países ocupados colaboraron co réxime nazi. 

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II 
Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.9. Consecuencias da II Guerra 
Mundial. 

B5.9. Analizar o papel da guerra mundial 
como elemento de transformación da 
vida cotiá. 

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II 
Guerra Mundial. 

• Describe as consecuencias da II Guerra 
Mundial. 

• Analiza os cambios políticos e territoriais que 
experimentou Europa tras o final do conflito 
servíndose de mapas. 

• Explica os acordos asinados nas Conferencias 
de Ialta e de Potsdam. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. B5.10. Entender o contexto en que se 
desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CD 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 
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trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

d 
e 
h 
m 

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. B5.11. Obter e seleccionar información 
escrita e gráfica relevante, utilizando 
fontes primarias ou secundarias, 
relativa á posguerra. 

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións 
internacionais e nos asuntos de 
descolonización. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

Unidade 12  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.1. Formación do bloque comunista 
fronte ao bloque capitalista: Guerra 
Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, 
económicos, sociais e culturais que 
explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e 
presentándoos adecuadamente. 

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que 
formaban os bloques comunista e capitalista. 

• Compara os sistemas políticos, económicos e 
ideolóxicos dos dous bloques. 

• Explica o proceso que levou á Guerra Fría. 
• Analiza o papel das Nacións Unidas durante a 

Guerra Fría. 
• Localiza nun mapa os países que forma o 

bloque comunista e capitalista. 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CD 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.2. Evolución das relacións entre as 
dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a 
distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a 
coexistencia pacífica e a distensión, e 
as súas consecuencias, e establecer 
acontecementos que exemplifiquen 
cada unha destas etapas das 
relacións internacionais. 

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da 
Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

• Identifica e explica que son o Plan Marshall, o 
COMECON, a OTAN, o Pacto de Varsovia, a 
SEATO, o Pacto de Bagdad. 

• Describe e analiza a expansión do 
enfrontamento entre os bloques a Asia 

50 % 20% 80%  
 

10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 

 

a B6.3. Evolución da economía mundial de B6.3. Distinguir feitos que explican o 
enfrontamento entre os bloques 

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 
identifiquen co mundo capitalista e o mundo 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC  
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b 
c 
d 
e 
h 

posguerra. comunista e capitalista, revisando as 
novas dos medios de comunicación da 
época. 

comunista. 
 Explica e valora o papel dos líderes dos dous 

bloques na Guerra Fría. 

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, 
imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 
evolución de ambos os bloques enfrontados na 
Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence e 
algúns motivos que explican esa pertenza. 

• Compara a coexistencia pacífica e a etapa de 
máxima tensión. 

• Describe o movemento dos países non 
aliñados. 

• Explica os factores que favoreceron o inicio do 
desxeo. 

• Analiza os conflitos internos que tiveron lugar en 
cada bloque e entre ambos os bloques. 

• Compara a situación de cada unha das dúas 
superpotencias ao longo da Guerra Fría. 

• Describe a revolución islamista en Irán, a 
invasión soviética de Afganistán e a caída do 
muro de Berlín. 

• Valora a existencia de armas nucleares. 
 

50 % 40% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 

 

Unidade 13  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.4. Características sociais e culturais 
de dous modelos políticos diferentes: 
comunismo e capitalismo.  

B6.4. Comparar e analizar o modelo 
capitalista co comunista desde os 
puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar 
coa selección de feitos que durante 
este período afectan as dúas grandes 
superpotencias: a URSS e os Estados 
Unidos. 

HMCB6.4.1. Explica algunhas características da 
economía capitalista a partir de gráficas.  

HMCB6.4.2. Explica algunhas características da 
economía comunista a partir de gráficos. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CMCCT 

 

HMCB6.4.3. Establece razoadamente e 
comparativamente as diferenzas entre o mundo 
capitalista e o comunista.  

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
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HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo 
occidental e do mundo comunista. 

 
a 
b 
c 
d 
e 
h 
i 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: 
Perestroika e Glasnost. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-
Federación Rusa e as novas repúblicas 
exsoviéticas. 

B8.2. Resumir as políticas de M. 
Gorbachov nomeando as disposicións 
concernentes á Perestroika e á 
Glasnost, e resaltar as súas 
influencias. 

B8.3. Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as repúblicas 
exsoviéticas, recollendo informacións 
que resuman as novas circunstancias 
políticas e económicas. 

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 
socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CD 

 

HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 
situación política e económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CMCCT 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B8.4. Caída do muro de Berlín e 
evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín 
e nomear as súas repercusións nos 
países de Europa central e oriental. 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída 
do muro de Berlín. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de 
Iugoslavia. 

B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, 
enumerar as causas do xurdimento de 
tal situación e resumir os feitos que 
configuran o desenvolvemento de 
conflitos nesta zona. 

HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 
evolución política dos países de Europa central 
e oriental tras a caída do muro de Berlín. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

   HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da guerra 
dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade 
capitalista na segunda metade do 
século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que 
defende a cultura capitalista da 
segunda metade do século XX 

HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento 
económico do mundo capitalista na segunda 
metade do século XX. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
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d 
e 
h 
m 

establecendo as liñas de pensamento 
e os logros obtidos. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B9.2. Estado do benestar. B9.2. Describir o Estado do benestar, 
aludindo ás características 
significativas que inflúen na vida cotiá. 

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 
características e símbolos do Estado do 
benestar. 

50 % 15% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión 
Europea. 

B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión 
Europea en relación coas institucións 
que compoñen a súa estrutura. 

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as 
institucións da Unión Europea cos obxectivos 
que esta persegue. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos 
industrializados. 

B9.6. Identificar as singularidades do 
capitalismo de Xapón e os novos 
países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter 
político, económico, social e cultural. 

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 
características e os símbolos que explican 
aspectos singulares do capitalismo de Xapón e 
a área do Pacífico. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 

Unidade 14 

a 
b 
c 
d 

B7.1. Orixes, causas e factores da 
descolonización. 

B7.1. Explicar os motivos e os feitos que 
conducen á descolonización, e 
establecer as causas e os factores 
que explican o proceso. 

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas 
afectadas pola descolonización e os seus 
conflitos. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CD 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
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e 
h 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B7.2. Etapas e modelos de 
descolonización. 

B7.2. Describir as etapas e as 
consecuencias do proceso 
descolonizador, e identificar as que 
afectan a unhas colonias e a outras, 
establecendo feitos e personaxes 
significativos de cada proceso. 

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as 
causas, os feitos e os factores que 
desencadean e explican o proceso 
descolonización. 

 

50 % 30% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

   HMCB7.2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización de Asia e de 
África. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B7.3. Desenvolvemento do proceso 
descolonizador: papel da ONU. 

B7.3. Definir o papel da ONU na 
descolonización, analizando 
información que demostre as súas 
actuacións. 

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no 
proceso descolonizador a partir de fontes 
históricas. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento 
de Países Non Aliñados: problemas 
dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do 
terceiro mundo e establecer as causas 
que o explican. 

HMCB7.4.1. Analiza as características dos países 
do terceiro mundo a partir de gráficas. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CMCCT 

 

   HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do 
terceiro mundo. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CD 

 

a B7.5. Relacións entre os países 
desenvolvidos e non desenvolvidos; 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda 
internacional e o xurdimento das 

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións 
entre os países desenvolvidos e os países en 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC  



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

b 
c 
d 
e 
h 

nacemento da axuda internacional. relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
reproducindo as formas de axuda ao 
desenvolvemento e describindo as 
formas de neocolonialismo dentro da 
política de bloques. 

vías de desenvolvemento, comparando a axuda 
internacional coa intervención neocolonialista.  

• Identifica os termos Norte-Sur, 
subdesenvolvemento, terceiro mundo, 
intercambio desigual, neocolonialismo coas 
relacións entre países desenvolvidos e os 
países en vías de desenvolvemento. 

• Enumera os principais problemas dos países do 
terceiro mundo. 

• Explica as causas e as características do 
subdesenvolvemento. 

• Analiza a orixe dos conflitos internos que 
padecen estes países. 

CCL 
CAA 

Unidade 15 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

B4.5. Distinguir os acontecementos que 
conducen á declaración das 
hostilidades da I Guerra Mundial, e 
desenvolver as súas etapas e as súas 
consecuencias. 

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

• Analiza a intervención de Estados Unidos na 
Primeira Guerra Mundial e as súas 
consecuencias. 

• Valora o significado dos «felices anos vinte». 
• Explica as características económicas e 

políticas dos anos 20 do século xx. 
• Define conceptos como intervencionismo, 

república bananeira, modelo oligárquico. 
• Explica os trazos do radicalismo. 
• Analiza a política de Estados Unidos en 

América Central no primeiro terzo do século XX. 
• Valora o crecemento das economías 

latinoamericanas a comezos do século XX. 
 
 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

 B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a 
Gran Depresión e o "New Deal". 

  

B5-4. Explicar a Gran Depresión 
describindo os factores 
desencadeantes e as súas influencias 
na vida cotiá. . 

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión 
• Valora criticamente os efectos sociais da Gran 

Depresión. 
HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise 

económica de 1929. 
Explica por que se afundiu a Bolsa de Nova York 

en outubro de 1929. 
Analiza a política do New Deal e sinala que 

consecuencias tivo a súa aplicación. 

50 % 20%       

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.3. Evolución da economía mundial de 
posguerra. 

B6.3. Distinguir feitos que explican o 
enfrontamento entre os bloques 
comunista e capitalista, revisando as 
novas dos medios de comunicación da 
época. 

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 
identifiquen co mundo capitalista e o mundo 
comunista. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos 
anos 60 aos 90. 

B9.5. Describir a evolución política, social 
e económica dos Estados Unidos 
desde os anos 60 aos 90 do século 
XX, sintetizando os aspectos que 
explican a transformación da 
sociedade norteamericana e que 
constitúen elementos orixinarios do 
Estado do benestar. 

HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos 
máis significativos de tipo político, social e 
económico dos Estados Unidos desde os anos 
60 aos 90. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CMCCT 
 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
n 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, 
económica, social e cultural de 
Hispanoamérica. 

HMCB10.5.1. Describe os principais movementos 
políticos, económicos, sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

Unidade 16 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 

B10.1. Globalización e medios de 
comunicación: impacto científico e 
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. 
Atentados de Nova York. A inmigración 
como fenómeno globalizado.  

B10.1. Analizar as características da 
globalización e describir a influencia 
dos medios de comunicación neste 
fenómeno, así como o impacto dos 
medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

HMCB10.1.1. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente 
en internet e noutros medios dixitais. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 

   HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as 
relacións entre inmigración e globalización a 
partir de fontes históricas. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CSIEE 

 

   HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 
material videográfico relacionados co mundo 
actual. 

50 % 5% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL  

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo 
globalizado.  

B10.2. Describir os efectos da ameaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida 
cotiá, e explicar as súas 
características. 

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en 
internet sobre a ameaza terrorista, 
organizacións que a sustentan, actos máis 
relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 
7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as 
repercusións na sociedade (cidadanía 
ameazada, asociacións de vítimas, mediación 
en conflitos, etc.), e analiza e comunica a 
información máis relevante. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 

B10.3. Europa: reto e unión. B10.3. Resumir os retos da Unión 
Europea no mundo actual, 
identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica 
unida fronte a outras áreas. 

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión 
Europea a partir de novas xornalísticas 
seleccionadas. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

e 
h 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. B10.6. Describir a evolución do mundo 
islámico na actualidade, resumindo os 
seus trazos económicos, políticos, 
relixiosos e sociais. 

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico, e localiza nun mapa os países 
que o forman na actualidade. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B10.7. África islámica, subsahariana e 
Sudáfrica. 

B10.7. Distinguir a evolución dos países 
de África relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas. 

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre os principais 
países do continente africano. 

50 % 20% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B10.8. A India e China do século XX ao 
XXI: evolución política, económica, 
social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a 
India desde finais do século XX ao 
século XXI, seleccionando trazos 
políticos, económicos, sociais e de 
mentalidades 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais de China e a India. 

50 % 10% 80%  10% 10% CSC 
CCL 
CAA 

 

Unidade 17 

a 
b 
c 
d 
e 
g 

B10.1. Globalización e medios de 
comunicación: impacto científico e 
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. 
Atentados de Nova York. A inmigración 
como fenómeno globalizado.  

B10.1. Analizar as características da 
globalización e describir a influencia 
dos medios de comunicación neste 
fenómeno, así como o impacto dos 
medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

HMCB10.1.1. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente 
en internet e noutros medios dixitais. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

h 
m 

   HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as 
relacións entre inmigración e globalización a 
partir de fontes históricas. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CSIEE 

 

   HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 
material videográfico relacionados co mundo 
actual. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL  

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
m 
n 

B10.4. Trazos salientables da sociedade 
norteamericana a comezos do século 
XXI, tras os atentados do 11 de 
setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables 
da sociedade norteamericana a 
comezos do século XXI identificando a 
transcendencia dos atentados do 11-S 
e explicando as transformacións e o 
impacto ocasionado a este país. 

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre 
os trazos da sociedade norteamericana, 
agrupados en política, sociedade, economía e 
cultura. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CCL 
CAA 

 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

h 
l 
m 

B11.1. Tempo histórico. B11.1. Recoñecer que os 
acontecementos e procesos ocorren 
ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e 
os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez 
no tempo (diacronía e sincronía). 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CMCCT 
CAA 

 

e 
g 
h 
l 
m 
i 

B11.2. Fontes históricas. B11.2. Localizar e seleccionar 
información escrita e gráfica 
salientable utilizando fontes primarias 
e secundarias (biblioteca, internet, 
etc.), e analizar a súa credibilidade. 

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información 
escrita e gráfica salientable utilizando fontes 
primarias e secundarias, e analiza a súa 
credibilidade. 

50 % 25% 80%  10% 10% CSC 
CD 
CAA 
CCL 

 



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 
min. 

Consec. 

Peso 
cualif. 

Instrumentos Competen 
clave 

Tem 
trans 

Pb 
es 

Pb 
or 

Trb Act/ 
obs 

e 
h 
i 
n 

B11.3. Vocabulario histórico e artístico da 
Idade Contemporánea. 

B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e 
artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario.  

50 % 50% 80%  10% 10% CSC 
CCL 

 



3. METODOLOXÍA 

 

Débese enfocar a ensinanza-aprendizaxe da Historia superando 
definitivamente a tradición escolar positivista que reducía a materia a unha apretada 
síntese de acontecementos, apoiándose exclusivamente nunha metodoloxía de 
transmisión-recepción e na que os documentos eran meras ilustracións dun discurso 
pechado. No momento actual estase a establecer un consenso emerxente entre 
expertos en educación sobre a importancia que teñen os valores e actitudes (tanto da 
persoa que aprende como da que ensina) no proceso de construcción de 
coñecementos novos, porque condicionan o seu resultado. De aí que no deseño de 
actividades para concretar os contidos da programación e no traballo diario, o profesor 
debe intentar que o alumno experimente avances constatables no interese polo 
coñecemento histórico e o seu rigor dunha banda, e na asunción de valores 
socialmente positivos pola outra. 

Neste sentido o traballo con textos históricos, o seu comentario e a realización 
de exercicios de síntese considéranse fundamentais. O comentario de textos e outros 
documentos de carácter histórico (mapas, gráficas, táboas estatísticas...) segue sendo 
un procedemento fundamental. A razón non consiste unicamente no feito de que as 
Probas de Acceso á Universidade teñan ó comentario como algo esencial na 
avaliación dos alumnos, senón tamén na utilidade que o traballo directo nas aulas con 
documentos históricos ten no proceso de formación. En efecto, moitos dos obxectivos 
que como docentes nos marcamos na formación dos alumnos, en canto a 
coñecementos, capacidades e actitudes, poden ser acadados con maior efectividade 
na medida en que os situemos en contacto directo coas propias testemuñas que o 
pasado nos lega. Dito doutro xeito, o comentario non debe servir unicamente para 
avaliar, senón tamén para transmitir coñecementos, fomentar capacidades e promover 
actitudes; é dicir, para ensinar. 

A aprendizaxïe conceptos non se pode confundir coa simple memorización de 
datos e definicións, xa que se trata de construccións mentais, progresivmente 
complexas, que facilitan a comprensión da evolución histórica. A consolidación dos 
conceptos de causalidade; os relacionados co tempo histórico (cambio, continuidade, 
desenvolvemento, progresión, regresión...); os relacionados con fontes do 
coñecemento histórico (por exemplo o concepto de evidencia); ou os de semellanza e 
diferencia, xogan un papel esencial neste proceso. Pero o desenvolvemento de 
conceptos históricos está indisolublemente unido á adquisición de determinadas 
destrezas cognitivas ou de procedementos (indagación, construcción de explicacións 
causais, traballo con informacións variadas...). 

 
 

3.1TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TIC  
  
 
 O recurso as novas tecnoloxías terá unha presenza constante no que a 
recursos didácticos se refire  coa utilización do canón  para proxectar material de apoio 
. Así mesmo sempre que se considere oportuno estarán presentes cando se trate de 
buscar, obter e seleccionar información do ámbito, de fontes escritas, iconográficas e 
audiovisuais. Todas estas  actividades  han de ter como marco de referencia o Plan 
para fomento das TIC aprobado no curso 2008-2009.   
Para incorporar as TIC na aula poderanse utilizar unha serie de recursos integrados  
cos contidos e actividades de Ciencias Sociais para cuarto curso, que complementan e 
amplían. 
 
 
 



Busca de información Utilización de bibliotecas, xa sexan físicas ou virtuais; uso de 
Internet: busca guiada de información mediante buscadores e 
consulta de enderezos web específicos; utilización de dicionarios, 
tradutores dixitais e enciclopedias virtuais; consulta de diarios e 
revistas en formato dixital... 

Selección de información Exposición ao alumno/a de cales son os criterios de selección de 
información: que páxinas web son as máis adecuadas e fiables, 
como se debe ordenar a información obtida... 

Tratamento da información e 
produción de textos 

Proposta de redacción de traballos e de textos de carácter propio, 
relacionados cos distintos aspectos da materia, mediante 
procesadores de texto, e o uso de correctores ortográficos para a 
revisión final. 

Cazas do tesouro Proposta de busca de información por medio da web. 
Formulación dunha serie de preguntas e unha gran pregunta 
(actividade máis elaborada). Para respondelas, o alumno/a debe 
buscar información por Internet nas páxinas webs indicadas ou 
noutras. 

Animacións Explicación de contidos de índole moi diversa (conceptos, 
procedementos...) por medio de imaxes animadas e textos. 

Actividades interactivas O alumno/a responde seleccionando a opción adecuada, 
clasificando elementos de diferentes grupos ou situándoos na súa 
posición correcta… Ao finalizar, o programa informa dos acertos 
e erros, e dáse a oportunidade de corrixilos (aplicables no 
encerado dixital Interactivo). 

Presentacións Traballos multimedia, presentacións creativas de textos, 
esquemas, realización de diapositivas... 

Proxectos Proposta de: 
• Unha busca de información mediante a web. Formulación dunha 
serie de actividades de investigación orientadas a un produto 
final. Para realizalas, o alumno/a debe buscar información por 
Internet nas páxinas webs indicadas (aprendizaxe por 
investigación). 
• Utilización de procesadores de texto para redactar, organizar, 
almacenar, imprimir e presentar documentos diversos, 
aproveitando todas as súas ferramentas: tipos de formato, 
inserción de imaxes e gráficos, correctores ortográficos e 
gramaticais... 
• Uso de programas que lle permiten ao alumno/a realizar 
exposicións e presentacións (Power Point, ou similares), como 
traballos multimedia, presentacións creativas de textos, 
esquemas, ou realización de diapositivas, facilitando a 
creatividade e a interactividade do alumno/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. AVALIACIÓN 
 
4.1. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN : 
 
A nota  nota da avaliación calcurase como segue: 
 
a) Probas escritas . 7 puntos (70% da nota da avaliación). Procurarase realizar dous 
exames escritos por avaliación que farán media. sempre e cando ningún deles teña 
unha puntuación  inferior a 2,5, pois neste caso a avaliación estaría suspensa ata a 
recuperación desa proba.  Os exames valoranse sobre 8 puntos. Nas probas escritas 
poderan constar de:  

• Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar:  
• Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura 

no seu libro e termos para ser definidos. 
 
b) Traballo  3 puntos (30% da nota da avaliación) Realización das tarefas e traballos 
específicos: esquemas, presentacións, lecturas obrigatorias, etc; traballo na aula 
(atención, participación, realización das tarefas habituais, etc). Valorarase o rigor 
científico,o emprego de fontes variadas de información (bibliografía impresa, medios 
de comunicación, tecnoloxías da información) e a correcta e ordenada 
presentación.Valorarase tamén para completar a nota o traballo diario así como a 
actitude e o comportamento na aula. Ao longo do curso establecerase un libro de 
lectura obrigatoria, sobre o cal o alumno deberá realizar un traballo, valorado con ata 1 
punto nese trimestre.  
 

c) Traballos voluntarios : O alumnos poderán obter ata un máximo de 1 punto  
mediante a realización de traballos voluntarios: lecturas comentadas de libros, 
visionados de películas, exposicións orais sobre algún aspecto do temario, etc. A 
puntuación deste apartado sumarase a obtida nos dous anteriores 

 

 Para aprobar a avaliación será necesario ter unha nota igual ou superior a 5. 
No caso de  ter suspensa algunha avaliación realizaranse probas de recuperación, 
para aprobar o curso será necesario ter aprobadas tódalas partes. No caso de ter 
unha soa parte suspensa con nota non inferior a 4, unha vez feitas as recuperacións 
farase media coas outras partes e si o resultado fose igual ou superior a 5 o curso 
estará aprobado.  
 
4.2.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO  
 
a-. Recuperación durante o curso 
 
      Ademais dos exames xa indicados poderanse facer probas escritas de 
recuperación  ó longo do curso co fin de facilitar o aproveitamento dos alumnos con 
maiores dificultades. 
Os alumnos deberán repetir aquelas probas escritas cunha puntuación inferior a 2,5 e 
presentar tamén aqueles traballos obrigatorios non presentados ou valorados 
negativamente no seu momento. 
 
c-. Probas extraordinarias  

     En setembro realizarase unha proba escrita. Ademais poderse pedir os alumnos 
coa materia pendente a realización dunha serie de tarefas para a preparación do 
exame.  Para aprobar na proba escrita a nota deberá ser como mínimo 3. Para a elaboración 



desta proba terase en conta as porcentaxes establecidas nos apartados grao mínimo de 
consecución e peso da cualificación tal e como constan na relación de aspectos curriculares 
desta programación.A nota de setembro nunca será superior a 5. 

 

 
4.3 SISTEMA PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS  PREVIOS  
 

a) Cuestonario nos primeiros dias de clase con preguntas e actividades 
sobre contidos básicos da materia 

b) Incentivar a participación nos primeiros dias de clase para  observar as 
intervencións dos alumnos sobre cuestións planteadas polo profeor ou 
polos textos. 

 

4.4 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN .  
 
Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se 
recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia:  
1. Porcentaxe do cumprimento da programación.  
2. Xustificacións da parte da programación non impartida.  
3. Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 

didáctica.  
4. Motivos das modificación feitas.  
5. Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso.  
6. Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos 

anteriores 
 
4.5 INFORMACIÓN O ALUMNADO 
 
1. O profesor responsable da materia informará en cada curso dos aspector máis 

destacados desta programación especialmente dos que atinxen a criterios de 
avaliación, procedemenos de avalición, criterios de cualificación, actiividades 
complementarias e actividades de recuperación e reforzo.  

• De igual xeito darase a maior publicidade posible a estes apartados a travéss 
da páxina web do centro e/ou do  blog do profesor 

• A programación completa publicarase na páxina WEB do centro para que toda a 
comunidade educativa poida acceder a súa consulta.  

 

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS:  
 
Relación dos diversos materiais e recursos didácticos para abordar a materia . 
1. Libro de texto  Historia do Mundo Contemporáneo da editorial " Consorcio 

Editorial Galego 
2. Recursos dixitais (actividades interactivas, blog de aula, animacións, cazas do 

tesouro, webquest...) 
3. Vídeos, fotogrfias 
4. Dicionarios e outras obras de consulta. 
5. Ordenador e conexión a Internet. 
6. Material funxible. 
7. Guías didácticas do profesorado. 
 
6. PLAN LECTOR  



  
 No curso 2008-2009, aprobouse neste centro o Plan lector.Tendo en conta que 
integra tódalas intervencións do centro para o fomento da lectura, da escritura  e das 
habilidades informáticas, tódalas actividades encamiñadas a obter a competencia en 
comunicación lingüística, tratamento da información e  a competencia dixital , 
competencia cultural e artística e a competencia e a competencia para aprender a 
aprender realizadas dende esta materia pasarían a formar parte de dito Plan. 
Poderiamos citar tódalas actividades de comprensión lectora que se recollen en cada 
tema para realizar trala lectura e explicación deste á procura do uso dun vocabulario 
específico da área e da asimilación dos contidos fundamentais desta, a lectura de todo 
tipo de textos en calquera tipo de soporte, o uso de Internet para determinadas buscas 
así como da biblioteca escolar.  
 
Lectura:  
1. Lectura obrigatoria: A granxa dos Animais de G Orwel 
2. Lectura de textos continuos: narrativos, descritivos, instrutivos, argumentativos, 

expositivos, con actividades de prelectura, durante lectura e poslectura 
(anticipar, predicir, inferir a partir do título do texto, do recurso dixital, das 
imaxes…). 

3. Lectura comprensiva de fontes escritas históricas, tanto primarias como 
secundarias. 

4. Lectura doutros tipos de documento: formulario, anuncio, gráfica, mapa... 
5. Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en 

pantalla). 
6. Lectura en alto. 
7. Utilización do diccionario como instrumento de localización do vocabulario 

descoñecido. 
 
Expresión:  
1. Composicións e escritos de tipoloxía diversa seguindo unhas pautas e 

prestando atención á presentación e á ortografía. 
2. Participación oral en actividades grupais e preparación de debates, coloquios, 

faladoiros... 
3. Expresión oral e escrita en razoamentos, actividades e traballos individuais, 

actividades en grupo... 
4. Exposición oral das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso, 

acompañada ou non de imaxes. 
5. Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 

 Nesta idea de fomento da lectura ademais da lectura obrigatoria presentarase ó 
alumnado unha selección de libros de lectura voluntaria que serán valorados na nota 
do alumno. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES : 
 
 Este Departamento colaborará na preparación das visitas de carácter cultural 
que os alumnos deste curso realicen durante a excursión de fin de estudios que terá 
lugar no mes de marzo 
 
 O final de cada trimestre proxectarase unha película relacionada ca materia 
dada e os alumnos deberán realizar un traballo complementario. 
 
 O igual que no curso anterior queremos continuar coa celebración da Semana 
Internacional, dedicada a un conflito internacional. 
 



 Proponse a realización, no 2º trimestre,  dunha visita de media xornada a 
Biblioteca Provincial de Lugo e ó Arquivo Histórico Provincial ou outro lugar de interese 
para a materia: museo, exposición temporal, etc. 
 
 
8. DATOS DEPARTAMENTO 

 
Materia  Curso  Grupos  Profesor/a  

Xeografía e Historia  1º ESO A Mª José Fernández 

Xeografía e Historia  2º ESO A,B Santiago Dans 

Xeografía e Historia 3º ESO A Mª José Fernández 

Xeografía e Historia  4º ESO  A Mª José Oreiro 

Historia Contemporánea 1º BAC  

 

Santiago Dans 

Mª José Fernández 

Historia de España 2º BAC A Santiago Dans 

Xeografía de España 2º BAC A Mª José Oreiro 

Historia da Arte 2º BAC A Mª José Fernández 

Comunicación e sociedade 1ª FP Básica. A Mª  José Oreiro 

 


