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O coñecemento da sociedade, a súa organización e o seu funcionamento ao longo do tempo 

é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se desenvolven as 

sociedades, os recursos naturais e o uso que se lles deu achéganos datos sobre o pasado e 

permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. 

As disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o 

coñecemento da sociedade, xa que abranguen a realidade humana e social desde unha perspectiva 

global e integradora, e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais. 

Malia isto, a sociedade actual, cada vez máis complexa, require a intervención doutras disciplinas 

como a economía, a socioloxía, a ecoloxía ou a Historia da Arte, que achegan análises diferentes e 

complementarias, para a mellor comprensión da realidade social. 

Na ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende afondar nos coñecementos adquiridos 

polo alumnado na educación primaria; favorecer a comprensión dos acontecementos, os procesos 

e os fenómenos sociais no contexto en que se producen, tendo sempre en consideración as escalas 

de estudo (o mundo, Europa, España e Galicia); analizar os procesos que dan lugar aos cambios 

históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo 

en que viven, as experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así  

como o espazo en que se desenvolve a vida en sociedade.  

No 1º curso abordaremos a temática de Xeografía física, a análise do medio físico: relevo, 

clima..., e tamén a historia estudando o marco temporal dende  a prehistoria ata a Idade Antiga. 

Esta programación realizouse segundo a lexislación vixente na nosa comunidade  no curso 

académico 2022-2023. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

- DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 29). 

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 
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- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-16 

para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

- Resolución do 15 xullo de 2016 pola que se ditan instrucións para a implantación no curso 

2016 -17  do currículo establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xuño nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

  

2.2.- CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

Esta programación desenvolverase no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, situado no 

barrio da Ponte, rúa Vicente Risco nº 3. C.P.:32001 

Ten como centros adcritos: CEIP de Prácticas e o CEIP  Plurilingüe  Profesor Albino   

Núñez. 

Características singulares: A Ponte é un barrio con unha identidade moi marcada. Ata 1943 

foi un concello independente. Tivo un desenvolvemento económico propio e autoxestionado, o 

que dotou A Ponte dunha sensibilidade clara e diferenciada. Os alumnos en concordancia con esto 

son bastante homoxéneos, apreciandose en xeral unha actitude moi positiva o que facilita que 

adquiran os obxetivos da materia. 

Ensinanzas que oferta o centro: 

- Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

- Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. 

          - Bacharelato de Ciencias Sociais e Humanidades 

        -  Bacharelato Xeral 
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NIVEL: 2º ESO 

 

 

 

ASIGNATURA: XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

Profesores:  Ana Garrido Rodríguez 

                     Arturo  Diéguez  Arias 

                     Adriángela  Menéndez  Lorente 

                     Esperanza    Estévez   Araújo 

                      

                     

 

1.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE. 

A achega da materia de Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave  é 

moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a través da materia se desenvolven 

competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e cívicas, en 

relación con contidos propios tanto de Historia como de Xeografía, e a competencia matemática  

e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, en Xeografía);  a competencia de conciencia e 

expresións culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións 

artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na Historia, e de maneira específica na 

Historia da Arte. A importancia que a materia ten para o desenvolvemento da competencia de 

sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 

competencia posta en relación con coñecementos de Xeografía e Historia económicas, pero tamén 

na dimensión máis procedemental dela. 

O desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística e dixital, e de aprender a 

aprender, impregnan todo o currículo da materia, pois presentan unha dimensión instrumental que 

nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos de ESO. 

  O alumnado poderá desenvolver o sentido da iniciativa e o seu espíritu emprendedor só 

desde o coñecemento global que porporciona esta asignatura sobre a complexa sociedade actual. 

Así o alumnado poderá identificar e comprender os acontecementos, proceosos e fenómenos no 

contexto en que se producen e comprender a realidade do mundo no que vive. Con estas 

ferramentas será capaz de tomar decisións con criterio propio para transformar as súas ideas en 

accións. 

Aportando datos sobre o pasado pódense vislumbrar problemas do futuro e ter referencias 

básicas sobre o devir histórico que facilitarán incorporar novos aprendizaxes. Estas ferramentas e 

coñecementos básicos axudarano a construir de maneira autónoma o seu propio aprendizaxe 
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contribuíndo á adquisición da competencia de aprender a aprender.  

Esta materia é moi importante á hora de adquirir as competencias sociais e cívicas, 

entendidas como a habilidade para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada 

vez máis globalizados, elaborar a súas propias respostas, tomar decisións e resolver conflitos, 

tamén para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respeto mutuo 

e conviccións democráticas. 

Permite contemplar a realidade humana e social dende unha perspectiva global e integradora 

o que axuda a construir unha maior capacidade para estruturar os feitos sociais actuais como parte 

dunha construción humana que se desenvolve no tempo e é o marco xeral para a comprensión do 

tempo histórico. 

O alumnado aprende ideas fundamentais sobre a dimensión espacial das sociedades e a súa 

configuración territorial dende o ámbito local ao mundial.  

O alumnado tamén poderá adquirir distintas ferramentas técnicas relacionado co usao 

adecuado da información a través da observación ou a documentación, o seu tratamento, 

organización, representación gráfica ou a súa comunicación. A competencia dixital terán que 

desenvolvela xa que deberán ser capaces de buscar e selecionar con espíritu crítico os datos 

necearios, procesalos científicamente en función do obxectivo, identificar preguntas, plantear 

hipótesis, resolver problemas e alcanzar conclusións. 

É unha asignatura ideal para desenvolver no alumnado actitudes como a curiosidade, a 

creatividade e o recoñecemento das manifestacións culturais e artísticas como fonte de pracer e 

disfrute persoal. Todo isto axudaráo a valorar de maneria responsable o noso patrimonio artístico 

e cultural e adoptar unha actitude de respecto e proteción que contribuirá decisivamente á 

adquisición da competencia en conciencia e expresións culturais. 

Esta é unha materia de carácter instrumental e decisiva para a adquisición da competencia 

en comunicación lingüística xa que a linguaxe é a ferramenta fundamental para a comunicaciòn, 

representación, comprensión e interpretación da realidade, así como para a construción do 

coñecemento e a organización do pensamento. 

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

2.1.- OBXECTIVOS XERAIS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
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oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para apren g) Desenvolver o espírito emprendedor e a 

confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 

da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
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sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

         n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilíngüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

2.2.- OBXECTIVOS PARA O CURSO 

1. Identificar a pluralidade das comunidades sociais e promover un sentimento positivo de 

pertenza, rexeitando as discriminacións existentes por razón de nacemento, raza, sexo, relixión ou 

calquera outra circunstancia persoal ou social. 

2. Resolver problemas e levar a cabo estudos e pequenas investigacións aplicando as 

técnicas e procedementos básicos característicos das Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, 

empregando con precisión e rigor o vocabulario específico para explicar as causas e as 

consecuencias. 

3. Valorar a diversidade lingüística e cultural como dereitos dos pobos e individuos, a súa 

identidade e manifestar actitudes de tolerancia e respecto por outras culturas. 

4. Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento dos feitos 

sociais, utilizando este coñecemento para comprender a diversidade social e cultural; analizar os 

seu problemas e formar un xuízo persoal, crítico e razoado. 

5. Identificar e localizar no tempo e no espacio procesos e acontecementos relevantes co fin 

de adquirir unha perspectiva global da evolución histórica da humanidade e a comprensión das 

nocións de cambio e permanencia. 

6.Coñecer a diversidade xeográfica do mundo, os seus trazos físicos e humanos básicos e 

distinguir as grandes áreas socioeconómicas, culturais e políticas. Comprender os trazos físicos  e 

humanos de España e a diversidade da súa xeografía e as sús culturas. 

7. Identificar e analizar a diferentes escalas as interaccións que as sociedades humanas 
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establecen cos seus territorios na utilización do espacio e no aproveitamento dos recursos 

naturais, valorando as consecuencias de tipo económico, social, político e ambiental. 

8. Valorar e respetar o patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, 

asumindo as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

9. Apreciar os dereitos e as libertades como unha conquista da humanidade, potenciando os 

valores de tolerancia e solidariedade cos pobos, grupos sociais e persoas privadas dos seus 

destinos ou dos recursos necesarios.  

10. Obter e relacionar información verbal, icónica,estatística e cartográfica a partir de 

distintas fontes, en especial dos actuais medios de comunicación, e tratala de forma autónoma e 

crítica, comunicándolla ós demais de xeito organizado e intelixible. 

11. Realizar tarefas en grupo e participar en discusións e debates cunha actitude 

constructiva, crítica e tolerante, valorando a discrepancia e o diálogo como unha vía necesaria 

para a solución dos problemas. 
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2º de ESO 

 Bloque 2. O espazo humano  

b 
c 
e 
f 
g 

B2.1. Poboación mundial: 

modelos demográficos e 

movementos migratorios. 

B2.1. Comentar a información en 

mapas do mundo sobre a densidade de 

poboación e as migracións. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial 

os continentes e as áreas máis 

densamente poboadas. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas 

migratorias nos países de orixe e nos de 

acollemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.2. Poboación europea: 

distribución e evolución. 

 

B2.2. Analizar a poboación europea 

no relativo á súa distribución, 

evolución e dinámica, e ás súas 

migracións e políticas de poboación. 

XHB2.2.1. Explica as características da 

poboación europea. 

 

CAA 
CCL 
CSC 
CD 

XHB2.2.2. Compara entre países a 

poboación europea segundo a súa 

distribución, a súa evolución e a súa 

dinámica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.3. Poboación española: 

evolución, distribución e 

dinámica. Movementos 

migratorios. 

B2.3. Analizar as características da 

poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de 

poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios 

os movementos migratorios nas últimas 

tres décadas en España. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 
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b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.4. Poboación de Galicia: 

evolución, distribución e 

dinámica. Movementos 

migratorios. 

B2.4. Analiza as características da 

poboación de Galicia, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e 

os movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da 

emigración galega, as súas etapas e os 

destinos principais.  

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.5. Proceso de urbanización no 

planeta. 
B2.5. Sinalar nun mapamundi as 

grandes áreas urbanas, e identificar e 

comentar o papel das cidades 

mundiais como dinamizadoras da 

economía das súas rexións. 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos 

da evolución do crecemento da 

poboación urbana no mundo. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as 

vinte cidades máis poboadas, di a que 

país pertencen e explica a súa posición 

económica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.6. A cidade e o proceso de 

urbanización europeo. 
B2.6. Comprender o proceso de 

urbanización, os seus proles e os seus 

contras en Europa. 

XHB2.6.1. Resume elementos que 

diferencien o urbano e o rural en 

Europa. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades 

do noso continente. 
CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.7. A cidade e o proceso de 

urbanización en España e en 

Galicia. 

B2.7. Recoñecer as características das 

cidades españolas e galegas, e as 

formas de ocupación do espazo 

urbano. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que 

expliquen as características das cidades 

de España e de Galicia, axudándose de 

internet ou de medios de comunicación 

escrita. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 
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ñ 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.8. Diversidade de medios 

naturais en España e en Galicia. 
B2.8. Coñecer os principais espazos 

naturais protexidos a nivel peninsular 

e insular. 

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais 

españois nun mapa, e explica a situación 

actual dalgúns deles. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineais, de barra e de sectores) en 

soportes virtuais ou analóxicos, que 

reflictan información económica e 

demográfica de países ou áreas 

xeográficas a partir dos datos elixidos. 

CAA 
CMCCT 
CCL 
CD 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.9. Paisaxes no territorio 

español e galego. 
B2.9. Identificar as principais paisaxes 

humanizadas españolas e galegas, e 

identificalas por comunidades 

autónomas. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais 

paisaxes humanizadas españolas a través 

de imaxes. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.10. Principais retos e 

problemas ambientais en España. 
B2.10. Coñecer e analizar os 

problemas e os retos ambientais que 

afronta España, a súa orixe e as 

posibles vías para afrontar estes 

problemas. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes 

humanizadas españolas segundo a súa 

actividade económica. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CD 
CCL 

 Bloque 3. A historia  

f 
l 
ñ 

B3.1. Relación entre o pasado, o 

presente e o futuro a través da 

historia. 

B3.1. Recoñecer que o pasado non 

está "morto e enterrado", senón que 

determina o presente e os posibles 

XHB3.1.1. Identifica elementos 

materiais, culturais ou ideolóxicos que 

son herdanza do pasado. 

CSC 
CCEC 
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futuros e espazos, ou inflúe neles. 

g 
l 
ñ 

B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar 

fontes históricas, e explicar diferenzas 

entre interpretacións de fontes 

diversas. 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro 

clases de fontes históricas. 
CSC 
CAA 

XHB3.2.2. Comprende que a historia 

non se pode escribir sen fontes, xa sexan 

estas restos materiais ou textuais. 

CSC 
CAA 

l 
ñ 

B3.3. Cambio e continuidade. B3.3. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da 

historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos 

salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

CSC 
CMCCT 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de 

eixes cronolóxicos e mapas históricos. 
CSC 
CMCCT 

f 
l 
ñ 

B3.4. Tempo histórico. B3.4. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do 

tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía). 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas 

convivían á vez en diferentes enclaves 

xeográficos. 

CSC 
CMCCT 

l 
h 
ñ 

B3.5. Vocabulario histórico e 

artístico. 
B3.5. Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo no 

contexto adecuado. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario 

histórico e artístico imprescindible para 

cada época. 

CSC 
CCL 

g 
l 

B3.6. Idade Media: concepto e as 

subetapas (alta, plena e baixa 

Idade Media). 

B3.6. Caracterizar a alta Idade Media 

en Europa e recoñecer a dificultade da 

falta de fontes históricas neste período. 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e 

entende os límites do que se pode 

escribir sobre o pasado. 

CSC 
CAA 

a 
c 
d 
g 
l 

B3.7. Caída do Imperio Romano 

en Occidente: división política e 

invasións xermánicas. Imperio 

Bizantino e reinos xermánicos. 

B3.7. Describir a nova situación 

económica, social e política dos reinos 

xermánicos. 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida 

(en diversos aspectos) do Imperio 

Romano coas dos reinos xermánicos 

CSC 
CAA 

a 
c 

B3.8. Feudalismo. B3.8. Explicar a organización feudal e 

as súas consecuencias. 
XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade 

feudal e as relacións entre señores e 

CSC 
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d 
g 
l 

campesiños. 

a 
c 
d 
f 
h 
l 
n 

B3.9. Islam. Península Ibérica: 

invasión musulmá. Evolución de 

Al-Andalus e dos reinos cristiáns. 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos 

cristiáns e musulmáns, nos seus 

aspectos socioeconómicos, políticos e 

culturais. 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do 

Islam e o seu alcance posterior. 
CSC 
CCEC 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-

Andalus na Idade Media. 
CSC 
CCEC 
CMCCT 
CCL 

g 
h 
l 
n 
ñ 

B3.10. Reconquista e 

repoboación. 
B3.10. Entender o proceso das 

conquistas e a repoboación dos reinos 

cristiáns na Península Ibérica e as súas 

relacións con Al-Andalus. 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que 

describen os procesos de conquista e 

repoboación cristiás na Península 

Ibérica. 

CSC 
CAA 

XHB3.10.2. Explica a importancia do 

Camiño de Santiago. 
CSC 
CCEC 
CCL 

l B3.11. Expansión comercial 

europea e recuperación das 

cidades. Crise da baixa Idade 

Media: a ‘Peste Negra’ e as súas 

consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto de crise e 

as súas consecuencias económicas e 

sociais. 

XHB3.11.1. Comprende o impacto 

dunha crise demográfica e económica 

nas sociedades medievais europeas. 

CSC 

l 
h 
n 
ñ 

B3.12. Arte románica, gótica e 

islámica.  
B3.12. Comprender as características e 

as funcións da arte na Idade Media. 
XHB3.12.1. Describe características da 

arte románica, gótica e islámica. 
CSC 
CCEC 
CCL 
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4.- CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES A APRENDIZAXE AVALIABLES. CONCRECIÓN PARA 

CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE, DE: 

 a. TEMPORALIZACIÓN 

 b. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

c. AVALIACIÓN 

 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Temporalización Avaliación 

Bloque I: A Historia    

XHB3.2.1. Utiliza fontes históricas e entende os seus límites 

 

- Recoñecer a dificultade de falta de fontes históricas do 

período 

 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.2.2.Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas 

da Idade Media e o proceso de descomposición do Imperio 

romano de Occidente. 

- Caracterizar a alta Idade Media en Europa 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida, organización e cultura do 

Imperio Romano coas dos reinos xermánico 
- Establecer o paso da Idade Antiga á Idade Media 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.6.1. Utiliza fontes históricas e entende os seus límites 

 

- Expor a nova situación económica, social e política dos 

reinos xermánicos 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.3.2.Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas 

da Idade Media e o proceso de descomposición do Imperio 

romano de Occidente. 

- Explicar o Imperio bizantino como continuación do 

imperio romano de Oriente 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida, organización e cultura do 

Imperio Romano coas dos reinos xermánico 
- Describir o Imperio carolinxio como último intento de 

reconstrución do Imperio de Occidente. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.6.1. Utiliza fontes históricas e entende os seus límites 

 

- Diferenciar os dous imperios: oriente e occidente. 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.3.1. Explica e sitúa cronoloxicamente as principais etapas - Explicar a organización da sociedade feudal. 1ª avaliación PE e, ou C e, 
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da Idade Media e o proceso de descomposición do Imperio 

romano de Occidente. 
ou OU 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance 

posterior. 

 

- Expor o nacemento dunha nova relixión: o Islam 

 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. - Explicar o proceso de expansión do Islam no mundo e 

en Al-Andalus e saber identificar as distintas etapas da 

súa historia. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de 

conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica. 

- Entender o proceso das conquistas e a repoboación da 

Península Ibérica 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e 

económica nas sociedades medievais europeas. 

- Caracterizar a sociedade e as diferentes formas de 

goberno nas distintas etapas de Al-Andalus 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.9.2. Coñece novidades culturais que introduciron os 

árabes na Península Ibérica e os beneficios que supuxo. 

- Explicar os trazos da cultura islámica, valorar a súa 

riqueza e recoñecer a importancia da herdanza musulmá 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.12.1. Describe características da arte islámica. - Recoñecer as características da arte islámica e andalusí 

que se conservan no noso territorio 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.8.1. Caracteriza o feudalismo como novo xeito de 

organización e goberno. 

- Identificar os factores que propiciaron a aparición e 

desenvolvemento do feudalismo. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.8.1.   Expón a sociedade feudal e os seus compoñentes, así 

como a súa organización económica 

- Explicar a organización feudal e as súas consecuencias 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.8. Explica a situación de Europa tras a fragmentación do 

Imperio de Carlomagno: división en reinos e Sacro Imperio 

Romano Xermánico 

- Entender os pactos de fidelidade e vasalaxe dos distintos 

grupos sociais do sistema feudal. 

 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.8.  Coñece os trazos fundamentais da vida cotiá na 

sociedade feudal: importancia da Igrexa, estrutura xerárquica e a 

- Analizar a nova situación social, política e cultural desta 

época: estrutura, organización, xeitos de vida e relación 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 
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figura do campesiñado. coa igrexa 

XHB3.8.1 Describe como era un castelo medieval e como vivían 

os seus habitantes, resaltando as actividades do señor. 

-  Describir o mundo feudal. 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.11.1.  Comprende o impacto dunha crise demográfica e 

económica nas sociedades medievais europeas. 

- Entender o concepto de crise e as súas consecuencias 

económicas e sociais. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.10.1 Describe os procesos de formación e expansión dos 

reinos cristiáns da Península durante a Idade Media: reino de 

Asturias, reino de Pamplona, condados aragoneses e condados 

cataláns. 

- Explicar a importancia dos reinos cristiáns da Península 

Ibérica durante a Idade Media e a súa evolución. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.10.1 Explica a ocupación dos territorios dende a 

Cordilleira Cantábrica ata o río Douro: a repoboación, a 

formación do reino de León e a súa evolución ata reino de 

Castela. 

- Expor o desenvolvemento de León e Castela. 1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.10.1 Desenvolve o proceso de liberación dos condados 

pirenaicos respecto ao dominio franco: reinos de Pamplona, 

Aragón e condados cataláns. 

- Expor o desenvolvemento dos reinos orientais da 

Península 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

  XHB3.10.2 Explica a importancia do Camiño de Santiago ao 

longo da Idade Media, como intercambio cultural con distintos 

puntos de Europa 

-Entender a importancia do Camiño de Santiago na Idade 

Media e valorar a achega cultural das comunidades 

peregrinas. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.10.1. Expón o proceso de repoboación das terras 

reconquistadas polos reis cristiáns. 

XHB3.10.1 Coñece os principais feitos relativos ao avance dos 

reinos cristiáns 

XHB3.10.1 Desenvolve a consolidación dos reinos peninsulares. 

- Comprender que eran as repoboacións, como se 

realizaban e como evolucionaron. 

- Expor a ofensiva territorial dos reinos cristiáns entre os 

séc. XI e XII.  

- Expor  as consecuencias nas súas fronteiras dos reinos 

cristiáns. 

1ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.10.2  Coñece a importancia de personaxes relacionados 

coa época (Rodrigo Díaz de Vivar –O Cid). 

- Coñecer a importancia de personaxes destacados no 1ª avaliación PE e, ou C e, 
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periódico histórico estudado. ou OU 

XHB3.12. Coñece a importancia da Igrexa na Idade Media a súa 

estreita vinculación coa eclosión dun novo estilo artístico: o 

Románico. 

- Recoñecer a importancia da Igrexa na Idade Media. 2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.12. Explica a vida monástica: organización, ordes, normas 

de conduta, partes do mosteiro e as súas funcións. 

- Recoñecer a importancia  dos mosteiros na Idade Media. 2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.12. Expón as características da arquitectura románica: as 

igrexas e as súas partes. 

 XHB3.12.1 Describe a pintura románica: características e 

funcións. 

 XHB3.12.1 Expón as características da escultura románica: 

relación coa arquitectura e análise das súas obras. 

- Analizar as formas de expresión artística do Románico: 

arquitectura. 

- Analizar as formas de expresión artística do Románico 

pintura. 

- Analizar as formas de expresión artística do Románico 

escultura. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.12.1 Coñece a presenza do Románico na Península 

Ibérica e en Galicia: orixe, etapas, plenitude e obras 

arquitectónicas, escultóricas e pictóricas máis representativas. 

- Diferenciar as etapas da arte románica. 2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 B3.11. Desenvolve as causas que favoreceron o aumento de 

produción agraria e, en consecuencia, o crecemento da 

poboación e a vida urbana 

- Coñecer as razóns que estimularon o renacemento da 

vida urbana: consecuencias da expansión agraria e 

comercial que se produciu en Europa occidental a partir 

do século XI. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 B3.11 Caracteriza a cidade medieval analizando os seus aspectos 

sociais, económicos, gobernamentais e organizativos, e o auxe 

da burguesía durante a Baixa Idade Media. 

- Describir as características das cidades medievais e dos 

grupos sociais que vivían nelas: formas de goberno . 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.11.1. Analiza a crise da Baixa Idade Media, as súas 

causas e consecuencias, e explica as revoltas e os conflitos 

urbanos e campesiños que tiveron lugar neste período. 

- Entender o concepto de crise, as súas causas e as súas 

consecuencias económicas e sociais. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.10.1  Describe a importancia da batalla das Navas de 

Tolosa como suceso fundamental para o debilitamento das 

- Coñecer os feitos que posibilitaron a consolidación e 2ª avaliación PE e, ou C e, 
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taifas musulmás e tamén a expansión dos reinos cristiáns evolución dos reinos hispánicos e localizar nun mapa o 

desenvolvemento da Reconquista dos reinos de Castela, 

Portugal e a Coroa de Aragón. 

ou OU 

 XHB3.10.1. Expón o xeito de repoboación das terras 

conquistadas e compara o propio dos distintos reinos. 

- Describir a forma na que se levou a cabo a repoboación 

dos territorios conquistados polos reinos cristiáns. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XH B3.10Explica a Coroa de Castela e o seu papel protagonista 

na expansión dos reinos cristiáns: forma de goberno, tipo de 

economía e xeito de organización social. 

- Explicar a organización do poder e as institucións em 

Castela. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XH B3.10 Explica a Coroa de Aragón e a peculiaridade do seu 

goberno: unha Coroa, varios reinos. Analiza a súa forma de 

goberno, tipo de economía e xeito de organización social. 

- Expor a organización do poder e as institucións da 

Coroa de Aragón. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.12  Expón a riqueza cultural que promoveu o encontro 

entre a cultura cristiá, xudía e musulmá. 

- Describir a convivencia entre varias culturas na 

Península Ibérica 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.12  Expón as causas do proceso de crecemento cultural do 

Occidente europeo e coñece as súas consecuencias na educación, 

na relixión e na arte. 

- Explicar o renacer cultural europeo occidental tras unha 

época de profunda crise. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.12.1  Describe a arquitectura gótica e expón as súas 

características en comparación coas do Románico e as 

innovacións que introduciu o novo estilo. 

- Explicar as principais características da arquitectura 

gótica e a súa construción máis representativa 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.12 Explica as catedrais como as edificacións máis 

representativas da arquitectura gótica: características, partes coa 

súa correspondente función e participantes na súa construción. 

-Recoñecer as características da arquitectura gótica. 2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB3.12.1 Recoñece os trazos distintivos da escultura gótica e a - Rcoñecer as características daeescultura da arte gótica e 2ª avaliación PE e, ou C e, 
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súa evolución respecto á propia do Románico. comentar algunhas obras representativas. ou OU 

  XHB3.12.1 Identifica os trazos distintivos da pintura gótica. - Recoñecer as características da pintura. 2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB3.12.1 Coñece a influencia do Gótico na Península Ibérica e 

Galicia e algunhas das súas obras e artistas máis representativos 

- Expor a presenza do estilo gótico na Península Ibérica e 

en Galicia. 

2ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

Bloque II: A poboación    

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas 

máis densamente poboadas. 

- Comentar a información en mapas do mundo sobre a 

densidade de poboación e as migracións 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

 

 

- Analizar a poboación europea no relativo á súa 

distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e 

políticas de poboación 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB2.2.1 Caracteriza a estrutura demográfica española e galega 

en función da idade da poboación. 

- Explicar con detalle as características básicas que 

presenta a poboación española e galega: distribución, 

estrutura e evolución da poboación. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas 

comunidades autónomas. 

 

- Analizar as características da poboación española, a súa 

distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB2.3.1 Analiza as variables demográficas que caracterizan a 

evolución da poboación española e galega. 

- Analizar as características da poboación española. 3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.3.2 Interpreta gráficas, mapas e táboas sobre as sociedades 

humanas e os movementos migratorios na actualidade. 

- Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de 

información sobre as sociedades humanas e os 

movementos migratorios na actualidade. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas - Analiza as características da poboación de Galicia, a súa 3ª avaliación PE e, ou C e, 
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etapas e os destinos principais distribución, dinámica e evolución, e os movementos 

migratorios 

ou OU 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do 

crecemento da poboación urbana no mundo. 

- Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e 

identificar e comentar o papel das cidades mundiais como 

dinamizadoras da economía das súas rexións. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis 

poboadas, di a que país pertencen e explica a súa posición 

económica. 

- B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, 

e identificar e comentar o papel das cidades mundiais 

como dinamizadoras da economía das súas rexións. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural 

en Europa. 

- Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e 

os seus contras en Europa 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das 

cidades de España e de Galicia, axudándose de internet ou de 

medios de comunicación escrita. 

- Recoñecer as características das cidades españolas e 

galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

 XHB2.7.1 Analiza o espazo urbano español: a xerarquía das 

cidades de España, os eixes de desenvolvemento urbano e a súa 

problemática. 

- Expor as principais características do espazo urbano 

español. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e 

explica a situación actual dalgúns deles. 

- Coñecer os principais espazos naturais protexidos a 

nivel peninsular e insular. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas 

españolas a través de imaxes. 

-Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas 

e galegas, e identificalas por comunidades autónomas. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a 

súa actividade económica 

- Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais 

que afronta España, a súa orixe e as posibles vías para 

afrontar estes problemas. 

3ª avaliación PE e, ou C e, 

ou OU 
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5.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O docente ha facer por fomentar a participación dos alumnos nas clases, buscando o 

aprendizaxe significativo dos contidos principais máis que o memorístico de moitos. 

METODOLOXÍA  

a) Actividades iniciais: 

-Determinar o nivel de coñecementos e destrezas do alumno mediante unha avaliación inicial. 

- Ao comezo das unidades farase unha introdución ao tema na que se poden mostrar ao alumnado 

distintos materiais sobre o contido concreto do tema. Estes materiais poden ser noticias de 

actualidade, audiovisuais, libros, enlaces de Internet….. 

b) Actividades de desenvolvemento: As clases serán unha combinación de diversas actividades, 

coa finalidade de facelas mais amenas e interesantes para os alumnos e de aportarlles unha 

formación mais completa. 

- Explicación teórico-transmisiva dos contidos. 

- Fomento da adquisición de aprendizaxes significativas traballando os contidos procedementais. 

-Impulsar a funcionalidade das aprendizaxes, posibilitando a aplicación dos contidos a 

circunstancias  concretas e próximas á realidade do alumno (realización de resumos e esquemas 

para a fixación de conceptos xeográficos; elaboración, lectura e interpretación de distintos tipos 

de gráficas e táboas estatísticas; localización de accidentes xeográficos no mapa; tratamento da 

información procedente das TICs e exposición e debate sobre noticias de actualidade). 

Utilizaranse varios métodos didácticos, según conveña: 

- Interrogativo: preguntar ao alumnado conforme avanzamos no desenvolvemento de cada 

unidade. É unha boa maneira de coñecer o punto de partida e animarlles a participar. 

-Inductivo: partindo da análise de fenômenos ou manifestacións particulares chegaomos á 

xeneralización. 

-Investigativo: propiciar procesos de búsqueda e elaboración de informacións para favorecer 

a construcción de novos coñecementos. 

- Dialéctico: chegar a conclusións tras sucesivas fases de análise e síntese entretodos. 

O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do 

alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, respectando distintos ritmos e 

estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A Xeografía e Historia 

permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o traballo individual cooperativo e a 

aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes  tipos 

de materiais, integrando de forma especial as TICs e cun enfoque orientado á realización de 

 



  27 

 

tarefas e resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do docente como 

orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer 

a adecuada coordinación entre os docentes. 

Dado que o centro participa no plan “Abalar” os alumnos dispoñen dun ordenador  para 

traballar na aula.    

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

Materiais escritos: Libro de texto Xeografía e Historia. 2º ESO, ed. Vicens-Vives, material 

variado de consulta, diccionario, biografías, informes estadísticos, artigos de prensa, Atlas 

xeográficos e históricos, etc. 

Material dixital: edición dixital  do libro  Xeografía e Historia 2º ESO de Vicens-Vives. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, 

planos, fotografías, esquemas. Globo terráqueo, exercicios de simulación e prensa. 

Material audiovisual: vídeo, transparencias didácticas e diapositivas, documentais. 

Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  

          Proxeción e comentario de diversas obras cinematográficas: vídeos, documentais e/ou 

filmes sobre determinados períodos históricos ou temas xeográficos concretos que serven para 

traballar determinados aspectos do currículo. 

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio 

local ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

   

7.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA. INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Avaliación será continua, diferenciada e integrada no proceso ensino-aprendizaxe do 

alumno co obxectivo de detectar dificultades, determinar as súas causas e adoptar as medidas 

correctoras que se estimen necesarias. 

          a) Avaliación inicial. Destiñada a determinar o nivel e as destrezas dos alumnos a traves de 

probas orais e escritas.Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da 

materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe, os 

profesores  realizarán unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os 

coñecementos previos do alumnado na  materia e o grao de desenvolvemento das competencias 

básicas. A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e 
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recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. 

b) Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe. A avaliación será continua e formativa, 

 tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do 

alumno. Consiste na recollida de información sobre todas as actividades do alumno: 

 Actividades realizadas na clase e/ou na casa que o profesor recollerá para avaliar,de 

maneira individualizada: exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais. Mapas. 

  Revisión dos cadernos de actividades. 

 Traballos en grupo e individuais. 

 Diálogos, entrevistas, debates e demais actividades celebradas na clase. 

 Seguimento do traballo diario a través de preguntas directas de desenvolvemento 

conceptual ou práctico. 

 Exposicións orais, traballos, informes 

 Comportamento e actitude cara a materia, compañeiros e profesor. 

 Realización de probas obxectivas escritas (dúas por avalición). 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Teñen como obxectivo avaliar as capacidades e o traballo dos alumnos: 

1. Probas escritas . A periodicidade será de dous exames por avaliación. Serán  fixadas con 

antelación suficiente e procurará manterse a necesaria coordinación coas outras disciplinas para 

evitar a concentración nunhas datas determinadas. Para iso o IES ten a planificación de exames 

nunhas datas derminadas, para que no haxa acumulación de exames. Normalmente nas probas 

escritas os contidos a avaliar serán os traballados no período inmediatamente anterior aínda que 

determinados conceptos e procedementos que se consideran básicos (vocabulario, mapas 

xeográficos ou temáticos, esquemas/resumo de unidades didácticas, técnicas de análise, 

comentario e explicación de documentos, etc.) poidan ser incluídos ó longo de todo o curso. 

2. Caderno de clase .  Debe reunir as condicións mínimas de organización, limpeza, 

lexibilidade, ortografía e composición correctas, etc. Valorarase tanto a correcta execución das 

actividades como a presentación, a orde e as anotacións feitas con rigor expresivo e científico. 

3. Observacións na clase. Neste aspecto pretendemos valorar a participación dos alumnos na 

marcha da clase, mediante o interese polas actividades, preguntas que fai, respostas ás preguntas 

do Profesor ou dos compañeiros, actitude e participación nos traballos en grupo, o interese por 

coñecer. Terase tamén en conta a actitude de respecto cara os demais membros da comunidade 



  29 

 

escolar, respecto á quenda de palabra, ás normas de convivencia, coidado do material, etc. 

Procurarase que a valoración deste apartado sexa sempre positiva, é dicir, que o alumno saiba que 

unha porcentaxe da súa cualificación estará reservado a este apartado. 

4. Actividades e traballos complementarios. En todos os niveis establécese algunha 

actividade complementaria que ten que realizarse na súa meirande parte fóra da aula (ficha 

resumo de lectura de libros, ficheiros de información periodística, investigacións sobre o 

contorno, recompilación e tratamento de información variada, etc.). Haberá unha por trimestre 

que se incrementará a calificación de  dita avaliación. Valorarase nestes casos o rigor no manexo 

da información, a orixinalidade do prantexamento, o coidado na redacción e presentación e o 

cumprimento dos prazos previstos. Teranse en conta, asemade, as contribucións voluntarias 

daqueles alumnos que esixen ampliar os seus coñecementos e mellorar a súa cualificación final e 

o traballo realizado nos cadernos individuais de cada alumno. 

 

  Criterios de cualificación 

 Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas. Obterase unha 

media que representará o 70% da nota final desta avaliación.   Así  mesmo, a superación dos 

exames non garante o aprobado da materia si non se conta coa puntuación de traballo diario 

(30%), que se valora segundo  actividades e caderno. 

 EXAMES:  

O exame terá unha valoración de 10 puntos e todas as cuestións terán marcadas a súa 

puntuación.Terase en conta a calidade expositiva, presentación adecuada, ortografía. A mala 

presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata 1 punto. 

 

TRABALLO: Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata o 30% nota.  

        -Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario, participación na 

dinámica da aula. A práctica diaria garantiza a adquisición das habilidades imprescindibles da 

asignatura.. Observación directa de: participación na clase, dominio dos procedementos, hábitos 

escolares, actitudes (esforzo por aprender, material necesario, respecto das normas, atención nas 

explicacións, etc.). Análise das tarefas: presentación, limpeza, caligrafía, marxes, apuntamentos, 

etc. 

- Recolleranse os cadernos alomenos  unha vez por trimestre para súa observación.  

Unha avaliación considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 10, seguindo 



  30 

 

as porcentaxes de valoración indicadas anteriormente. Aqueles alumnos que ó rematar o curso 

non teñan acadado o grao mínimo de consecución  nos estándares   de aprendizaxe serán 

avaliados negativamente. 

 - Terase moi en conta as capacidades persoais de cada alumno/a e o esforzo realizado para 

superarse, esixindo a cada un/unha segundo as súas posibilidades e capacidades. Non debemos 

esquecer que a avaliación é individualizada. 

- A falta a unha proba escrita ,  e/ou oral por enfermidade ou outra causa debe ser 

comunicada ao profesor , e no seu defecto á Xefatura de Estudios.  

- A reiteración en comportamentos impropios e perxudiciais influirá de maneira negativa na 

nota final. Asimesmo, a superación dos exames non garante o aprobado da materia si non se conta 

coa puntuación de traballo diario (30%), que se valora segundo actitude, actividades e caderno . 

 A nota final é o resultado da media das tres avaliacións. Si un alumno ten suspensa algunha 

avaliación terá que presentarse a recuperación. A final de curso poderán presentarse a outra 

recuperación aqueles alumnos que teñan unha  dúas ou tres avaliacións suspensas. A nota final 

será a media das tres avaliacións máis as actividades realizadas no período final de curso, para os 

alumnos/as que teñan todo aprobado, aqueles que deban recuperar algunas avaliacións será anota 

do exame final 

   O emprego de métodos ilícitos supón a nota dun 0 nas probas,actividades e traballos. Todo este 

conxunto de medios avaliables( tarefas escritas, orais, telemáticas )presentan un prazo de entrega, 

que debe ser cumprido, posto que fóra de  prazo o profesor/a non admite ditos medios. 

     ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. As probas serán 

realizadas sobre 10 puntos. A proba será un exame consistente nos contidos mínimos da 

avaliación. A nota será a que fará media co resto das avaliacións, para elo tomarase a nota mais 

alta, da avaliación ou a da recuperación. 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

- Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e  avaliación final. 

  PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado con cualificación negativa en xuño efectuará un exame daquela materia 

suspensa . O alumnado que non se presente a esta proba levará a nota de non presentado. 

No período de tempo entre a proba extraordinária e a terceira avaliación, tendo en conta 

dúas realidades na aula, alumnos/as que teñen superada a materia de Xeografía e Historia, e 
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outros que deben aínda aprobar a proba extraordinária de finais de xuño. O Departamento de 

Xeografía e Historia realizará exercicios e actividades de reforzo e mellora para aqueles alumnos 

xá aprobados, consistentes em exercícios e tarefas sobre os últimos temas da matéria estudados  

no curso, mentras que os alumnos/as suspensos recibirán explicacións de aquelas dúbidas, que 

non aclararon durante o ano, e realizaran tarefas , que  dependerán das avaliacións suspensas. 

Os alumnos/as presentaranse coas avaliacións suspensas, podendo ser toda a matéria en caso 

de ter suspensa as tres avalicións, ou só unha parte, si suspenderon unha ou duas avaliacións. 
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 8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO               E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

  INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 

da corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 

erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 

 9.-ORGANIZACÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Nas materias pendentes doutros cursos realizarase seguimento ao longo do curso . En cada 

avaliación realizarase unha proba escrita  correspondente á materia  que o profesor determine para 

cada avaliación. 

Ditas probas con entrega de traballos ou actividades que o profesor proporcionará aos 

alumnos/as que teñan a materia pendente doutro curso e que o alumno/a deberá entregar no plazo que 

estableza o docente.  

O exame puntuará o 60% da nota. A asistencia a clase e as actividades puntuarán o 40% da 

nota.  

No caso de non presentarse á proba o alumno/a terá a obriga de facer a proba final de maio con 

toda a matéria, que pode ser escrita presencial ou telemática. 

Non obstante, o profesor poderá levar a cabo outras formas de recuperación mediante as 

fórmulas que considere máis adecuadas ás características dos seus alumnos e as súas dificultades. 

Realizarase unha proba final con toda a materia pendente nas datas acordadas polo centro. A 

calificación final será a acadada en dita proba. 

 

10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCA DOS SEUS 

RESULTADOS 

O desenvolvemento da actividade formativa, definida como un proceso continuo, debe comenzar 

por unha avaliación inicial que nos permitirá coñecer a situación de partida para actuar dende o 
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principio de maneira axustada ás necesidades, intereses e posibilidades do alumnado.  

Realizarase unha a principio de curso, máis xeral, e outra ao inicio de cada unidade didáctica. 

Para a realización desta avaliación utilizaranse diversas técnicas, dende unha proba escrita ata un 

intercambio de ideas co alumnado, facendo preguntas, chuvia de ideas, etc. coa fin de determinar os 

coñecementos previos destes e as concepcións erróneas. 

Trala realización das avaliacións iniciais a principio de curso, e tras coñecer o seu resultado,  

reunirase a xunta avaliadora que decidirá, de maneira consensuada, cales serán as medidas individuais 

e colectivas que se poderían adoptar.  

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O principio pedagóxico rector é o tratamento individualizado do alumno/-a. A individualidade 

dos alumnos tradúcese na existencia de interes propios, capacidades nun nivel de desenvolvemento 

desigual, un ritmo de aprendizaxe diferente, etc. Esa individualidade, conxugada coa igualdade de 

oportunidades, obriga ó profesor a incorporar na programación medidas ordinarias e extraordinarias de 

atención á diversidade. 

As medidas ordinarias non requiren autorización do servizo de inspección. Estas medidas 

pretenden: 

a) Minorar os casos de retraso con respecto ó grupo. 

b) Favorecer o desenvolvemento axeitado daqueles alumnos que se atopen por riba da media do 

grupo. 

c) Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica do  instituto. 

d) Potenciar o esforzo individual e o traballo en equipo. 

e) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade e 

sistema de valores; e a progresiva toma de decisións.  

f)  Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, conforme ás súas 

aptitudes, necesidades e intereses, a través dunha actuación titorial individualizada e planificada. 

g) Efectuar un seguemento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar dificultades e 

necesidades especiais e recorrer aos apoios ou actividades adecuadas. 

h) Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando actividades de 

cooperación e solidariedade cos demais e aprendendo a resolver pacificamente os conflitos entre 

iguais. 

 i) Favorecer procesos de mellora educativa a través da programación de actividades formativas 

por parte dos equipos docentes, e a coordinación co equipo de apoio, realizando as adaptacións 
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curriculares necesarias. 

j)   Contribuír á adecuada interacción entre os integrantes da comunidade educativa e establecer 

os cauces de colaboración, apoio e asesoramento coas familias para o logro  dun desenvolvemento 

integral dos seus fillos e fillas. 

O reforzo educativo implica facer modificacións sobre os elementos non prescritivos do 

currículo (metodoloxía, secuencia e organización dos contidos, secuencia e tipo de actividades, 

agrupamentos na aula, deseño de actividades de reforzo, instrumentos de avaliación adaptados…). A 

flexibilidade metodolóxica é un principio clave na atención á diversidade de todo o alumnado. As 

medidas extraordinarias son medidas que requiren autorización do servizo de inspección. Están 

dirixidas aos alumnos cuxas necesidades educativas non foron satisfeitas coas medidas ordinarias.  

A adaptación curricular significativa individualizada implica a modificación dalgúns dos 

elementos prescrititos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación). A causa da 

adaptación pode vir dun problema serio en capacidades instrumentais (comprensión lectora, 

dificultades visuais ou motoras). En todo caso actuarase en colaboración co Departamento de 

Orientación. 

A adaptación para aqueles alumnos cunhas capacidades e intereses por riba da media do grupo 

tenderá a soster a motivación e a incrementar os seus coñecementos, así como a desenvolver as 

capacidades actuais. 

12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

NO CURSO QUE CORRESPONDA 

Os temas transversais estarán presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a 

preocupacións constantes da nosa sociedade. Ao longo do curso, a medida que se vaian desenvolvendo 

os diferentes contidos, iranse tratando distintos temas transversais, con máis ou menos profundidade 

dependendo da súa relación con eses contidos.  

Os temas transversais na LOMCE son: 

- Educación cívica e constitucional. Así, este elemento educativo transversal pretende o 

desenvolvemento das alumnas e os alumnos como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a 

autonomía, a autoestima e o afán de superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á 

construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na 

medida en que a educación cívica e constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para 

isto, propóñense actividades que favorecen a convivencia, a participación, o coñecemento da 
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diversidade e das situacións de discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes 

cívicas necesarias para unha sociedade democrática. 

A ensinanza da Xeografía e a Historia debe potenciar actitudes e hábitos de traballo que axuden 

á súa vida, a ter confianza e habilidades para desenvolverse en outras dimensións humanas. 

Potenciaremos estos valores:  

1. Respeto a un mesmo e aos demais, ás culturas, ideas, linguas, costumes diferentes. A natureza para 

evitar o deterior medioambiental. En diferentes temas, en diferentes niveis iremos potenciando este 

valor. 

2. Responsabilidade fronte as súas tarefas persoais, o esforzo e o compromiso, fronte aos demais, o 

civismo. Fronte ao consumismo, fronte ás xeracións que veñen, o desenvolvemento sostible. 

3. Xustiza. A igualdade, especialmente entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero. 

A non discriminación por calquera condición ou circunstancia. Coñecer os seus dereitos. Non 

violencia, resolución pacífica de conflitos  

4. Solidaridade con todo aquel que a necesite, trataremos en especial, dada a problemática actual, a 

solidariedade cos refugiados e desprazados por ser víctimas de conflitos armados.  

5. Creatividade e esperanza. Confianza na posibilidade de mellorar as situacións por moi difíciles 

que sexan, a búsqueda de alternativas positivas. 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita. Tomaremos medidas para estimular o hábito da 

lectura e mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

Para o fomento da lectura: 

–Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 

–Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel 

os citados propósitos. 

–Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado 

para realizar unha lectura en valores. 

– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para 

iniciar postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 

– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 

– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así 

como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 

– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que 
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sirvan para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 

–Impulsar un uso produtivo das TICs que permita localizar e seleccionar datos e informacións 

de maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 

comunicación e de acceso á lectura. 

A materia de Xeografía e Historia esixe a configuración e transmisión de ideas e informacións, 

desta maneira debemos coidar especialmente a precisión nos termos, a expresión das ideas dunha 

maneira adecuada, o dominio da terminoloxía específica. 

Trátase de mellorar o dominio e progreso da competencia lingüística nos seus catro elementos: 

escoitar, falar, ler, escribir. Para isto deberemos poñer ao alumnado em situacións comunicativas 

diversas. Por exemplo o uso do debate xa que lles esixe exercitarse na escoita, a exposición e a 

argumentación. Deben comunicar ideas e opinións para lograr os seus obxectivos.  

O seu labor de investigación failles imprescindible ler documentos en distintos soportes e de 

distinto tipo. Tamén terán que elaborar os seus propios textos, o que debería mellorar a súa expresión 

escrita. 

Por outra parte poderían facer exposicións orais dalgún tema e, ou debates. Para traballar en 

equipo tendrán que discutir razoadamente e comunicar oralmente ideas, información…. Aprender uns 

dos outros. 

Comunicación audiovisual e TICs: As aulas contan con canóns e pizarras dixitais. Marcamos 

tres obxetivos: 

a) Levar a cabo unha primeira aproximación á adquisición das habilidades e destrezas directamente 

relacionadas coas ferramentas informáticas. 

b) Iniciar a familiarización do alumnado coas redondas comunicativas e sociais que supoñen as TICs 

na súa máis ampla acepción. 

c) Desenvolver a propia tarefa educativa a través do uso dos novos medios e ferramentas que achegan 

as TICs. 

As TICs están cada vez máis presentes na nosa vida e supoñen un auxiliar moi valioso na 

ensinanza que pode enriquecer a metodoloxía didáctica. É imprescindible a súa  incorporación á aula  

sobretodo para mellorar as habilidades do alumnado na busca de información e o seu tratamento. O 

noso obxectivo será ensinarlles a que as utilicen de forma segura e crítica, tanto para o traballo como 

para o ocio. Trátase de que aprendan a utilizalas como ferramentas para organizar, procesar e orientar 

a información cara o traballo, e tamén o ocio.  

O  primeiro sería ofrecer ao alumnado coñecementos sobre destrezas básicas sobre manexo de 

programas necesarios para o noso traballo. Desta maneira sacaranlle todo o proveito posible para que 
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sexan capaces de buscar, almacenar e editar información. Nesta materia centrarémonos no uso de 

programas para facer presentacións tipo power point para a elaboración de traballos de investigación 

para a súa exposición na clase, se é posible. Tamén uso de follas de cálculo para organizar a 

información e presentala de forma gráfica. Uso necesario do correo electrónico, programas de 

navegación, enciclopédias virtuais. Utilizar os innumerais recursos e páxinas web dispoñibles. 

Emprendemento: O desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de 

cinco dimensións ou capacidades do alumnado: 

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. Ningún 

proxecto de emprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con clientes, 

provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos de talento 

compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, as 

crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía persoal 

son esenciais para a emprendizaxe, para saír da zona de confort e enfrontar os retos con ilusión e 

valentía. 

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, a 

capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica apertura e 

curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde o 

punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os días noticias e 

exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como principio persoal e tamén 

como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo relacións de confianza cos 

seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos 

comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non verbal, é 

fundamental para a emprendizaxe, porque de nada vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos 

vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos. 

6. Prestarase atención ao desenvolvemento de habilidades que estimulen a adquisición e 

desenvolvemento do espíritu emprendedor a partires de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 

iniciativa, o traballo en equipo, a capacidade de comunicación, a adaptabilidade, a observación e o 

análisis, a capacidade de síntesis, a visión emprendedora e o sentido crítico.  

As actividades propostas nesta programación axudarán a que o alumnado adquira estratexias que 

o axuden a resolver problemas e a ter iniciativa persoas e tomar decisións. Tamén a aprender a 
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equivocarse e ter sentido crítico. E, sobre todo, a traballar en equipo, negociar, cooperar e construir 

acordos, necesarios para a finalización do seu proxecto.  

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Departamento de  Xeografía e Historia está aberto a novas propostas e colaborará nas viaxes 

de estudios que programen outros Departamentos na medida en que o permitan os recursos 

económicos e humanos do noso Departamento  . 

Participará e, ou apoiará tamén en todas as actividades realizadas no centro para conmemorar 

todas as efemérides como o dia da paz, a semana do libro, día das letras galegas... 

 

14.-  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA. 

Sempre debemos ter en conta que a programación ten que contrastarse coa posta en práctica diaria 

polo que é susceptible de modificación. 

Durante a práctica docente o profesor debe detectar o grao no que o alumnado adquire os contidos 

e os posibles fallos ou defectos da programación (desmotivación, significatividade da aprendizaxe, 

interese por outros aspectos menos tratados...). Todos estes son factores que hai que ter en conta á hora 

de avaliala programación, co fin de mantela, mellorala e, en todo caso, reformala e adecuala para a 

completa consecución dos obxectivos. 

Así serán obxecto de avaliación: os obxectivos, contidos, metodoloxía, recursos e materiais, 

procedementos e instrumentos de avaliación, etc.. 

Sempre resulta conveniente escoitar a opinión dos usuarios. Neste sentido é moi interesante 

proporcionar ao alumnado unha vía para manifestar a súa opinión sobre alguns aspectos fundamentais 

da asignatura. Normalmente utilízase uma sesión informal em que intercambien opinións ou ben unha 

sinxela enquisa anónima para que o alumnado poda opinar con total liberdade.  

Periódicamente revisaranse a adecuación da programación á práctica docente. Os indicadores, do 

item anterior, serán a guía para adoptar os cambios oportunos.  
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NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Profesora:  Esperanza Estévez Araujo 

                   Adriángela  Menéndez  Llorente 

                       

 

 

A.- PROGRAMACIÓN 

 

1.- CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

2.-OBXETIVOS XERAIS DE ETAPA. 

 

3.- OBXETIVOS XERAIS DA MATERIA. 

 

4.- CONTIDOS DA MATERIA. 

 

5.- RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES POR UNIDADES. 

 

6.- METODOLOXÍA 

 -MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

7.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

8.- PLAN DE SEGUIMENTO , EVALUACIÓN DE MATERIA PENDENTE 

 

9.- CONTIDOS TRASVERSAIS 

 

 

 

1-CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE: 

 

 

Indicadores de desempeño para a competencia en comunicación lingüística I S B E 

Le e interpreta textos de tipoloxía diversa,identificando o contido e sentido da 

información relacionada coa materia. 

    

Escribe textos integrando informacións relacionadas coa materia,mostrando 

sistematización, rigor e respecto polas convecións ortográficas. 

    

Utiliza diferentes variantes do discurso,es especial,a descrición e a argumentación.     

Participa en exposicións, debates e diálogos sobre cuestións de carácter xeográfico e 

histórico, mostrando fluidez verbal e un coñecemento adecuado do vocabulario básico 

da materia 

    

Identifica en textos escritos e orais,os elementos de contido máis relevantes 

relacionados cos feitos e procesos xeográficos e históricos que se estudan na materia. 

    

 

Indicadores de desempeño para a competencia matemática  I S B E 
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e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Elabora e interpreta eixes cronolóxicos     

Analiza e comprende os datos cuantitativos recollidos en táboas,gráficos e diagramas.     

Fai cálculos matemáticos de números enteiros e porcentaxes para chegar a conclusións 

cuantitativas 

    

Aplica as ferramentas matemáticas necesarias para a realización de cálculos e 

operacións sinxelas de magnitudes e para a representación e interpretación da 

información xeográfica e histórica. 

    

     

     

 

Indicadores de desempeño para a competencia dixital I S B E 

Busca información significativa en medios audiovisuais relacionada cos contidos da 

materia 

    

Busca información significativa empregando recursos informáticos sobre contidos da 

materia. 

    

Contrasta a información obtida e desenvolve un pensamento crítico e creativo.     

Relaciona e compara información procedente de diversas 

fontes:escritas,gráficas,audiovisuais,etc. 

    

Presenta os traballos académicos integrando recursos propios das tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

    

 

Indicadores de desempeño para as competencias social e cívica I S B E 

Mostra respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria.etnográfica,científico-técnica...) e cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 

    

Recoñece os distintos estilos da arte contemporánea e os cambios que os motivaron     

Analiza obras de arte de forma técnica e identifica o contexto histórico que explica a 

súa aparición. 

    

Valora a interculturalidade como fonte de riqueza persoal e cultural     

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Indicadores de desempeño para a competencia para aprender a aprender I S B E 

Recoñece os métodos de traballo do xeográfo e do historiador comezando a 

utilizar algúns dos seus recursos. 

    

Utiliza distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a 

información: esquemas 

    

Planifica os recursos necesarios e os pasos que se han de seguir no proceso 

de aprendizaxe. 

    

Participa en debates e contrasta as opinións persoais coas do resto dos 

compañeiros. 

    

Desenvolve o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente.     
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2.- OBXETIVOS XERAIS DE ETAPA 

OBXECTIVOS  

 

COMPETENCIAS CLAVE  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

Indicadores de logro para o sentido de 

iniciativa e espíritu emprendedor  

I S B E 

Esfórzase e persevera no traballo 

optimizando os seus recursos persoais 

    

Asume responsabilidades e toma 

decisións no deseño e desenvolvemento 

de proxectos de traballo individuais e 

grupais a curto, medio e longo prazo 

relacionados cos contidos da materia. 

    

Busca distintos tipos de solucións 

alternativas a problemas. 

    

Actúa con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo tanto a nivel 

individual como grupal. 

    

Autorregula a propia aprendizaxe: toma 

conciencia do que sabe e do que falta 

por aprender;realiza autoavaliación do 

propio traballo. 

    

Indicadores de desempeño 

para as competencias 

social e cívica 

I S B E 

Establece relacións positivas e responsables cos compañeiros.     

Enfróntase con madurez e responsabilidade aos conflitos relacionais xurdidos cos seus 

iguais no día a día. 

    

Coopera cos seus compañeiros na preparación e desenvolvemento das actividades de 

traballo en equipo e aprendizaxe organizados a partir de investigacións e tarefas 

desenvolvidas na materia. 

    

Mostra comportamentos solidarios con aqueles compañeiros que teñen dificultades para 

avanzar na construción do seu coñecemento. 

    

Argumenta as súas exposicións sobre contidos propios da materia de forma 

respectuosa,crítica e fundamentada como medio para previr conflitos. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 

razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 

ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 

a muller  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de 

información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

 

 

 Comunicación 

lingüística.  

 Competencia dixital  

 Aprender a aprender.  

cívicas.  

 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

 

 

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

g) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da 

historia propias e  

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 

mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

 

 

 Conciencia e expresións 

culturais.  

 Comunicación 

lingüística.  

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 

 

 

 

3.-OBXETIVOS XERAIS DA MATERIA DE 4º ESO  

OBXECTIVOS  

 

COMPETENCIAS  

 

 

1. Analizar a Europa do século XVIII: unha poboación en lixeiro 

incremento demográfico, unha economía de base agraria, unha 

sociedade estamental, o absolutismo monárquico e a arte rococó  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

cia e expresión 

culturais  
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2. Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das 

alianzas de ambos bandos e a configuración política que supuxo a 

aprobación dos decretos de Nova Planta  

 

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

3. Entender o significado político dos Borbóns na España do século 

XVIII: As reformas de Felipe V, Fernando VI e Carlos III.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

 

 

4. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas, 

demográficas, urbanísticas e sociais de Galicia no século XVIII  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

culturais  

 

 

5. Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes 

económicas e políticas e identificar os principais pensadores coas 

súas achegas, analizando a súa repercusión en España e máis 

concretamente en Galicia  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

culturais  

 

 

 

6. Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución 

Francesa analizando as novidades políticas que achegou e recoñecer 

as causas e as ideas que conduciron á Restauración europea  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

culturais  

 

 

7. Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século 

XIX identificando os conceptos de nacionalismo e liberalismo, 

prestándolle especial atención á súa influencia nos procesos de 

unificación alemán e italiano e de independencia grega e belga  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espíritu emprendedor  

 

 

 

 

 

8. Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, os 

sectores industriais, a revolución dos transportes, a nova sociedade 

industrial, a organización do movemento obreiro e as novas ideoloxías: 

marxismo, anarquismo e internacionalismo.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas  

expresión culturais  
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9. Analizar o desenvolvemento político de España, en xeral e de Galicia en 

particular durante o século XIX: a crise do Antigo Réxime, a restauración do 

absolutismo, a independencia das colonias americanas, a revolución liberal, 

o Sexenio Democrático e a Restauración.  

 

 

 Competencia dixital.  

 Competencias 

sociais e cívicas.  

lingüística  

 

 

10. Recoñecer as transformacións demográficas, urbanísticas, económicas e 

sociais do século XIX en España, coa irrupción da industrialización, 

prestándolle unha atención especial a Galicia  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas  

icación 

lingüística  

 

 

11. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas e sociais de 

Galicia do século XIX.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas  

expresión culturais  

 

 

 

12. Explicar as causas da expansión colonial europea e detallar a 

organización e extensión dos grandes imperios coloniais.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

13. Coñecer as principais correntes artísticas e culturais do século 

XIX en Europa diferenciando os principais autores e obras máis 

significativas do período.  

 

 

 Comunicación lingüística  

 Conciencia e expresión 

culturais  

 

 

14. Explicar as causas da Primeira Guerra Mundial, as fases do 

conflito bélico e as consecuencias da conflagración armada en 

Europa.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

15. Coñecer as características principais do período de entreguerras: 

a Revolución rusa e a formación da URSS baixo o mandato de 

Lenin e a posterior ditadura de Stalin, o crac do 29 e a Gran 

Depresión e  

 

 

 

o ascenso dos totalitarismos en Europa: o fascismo italiano e o 

nazismo alemán.  

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

 

 

lingüística  
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16. Explicar as causas e as consecuencias da Segunda Guerra 

Mundial, así como o desenvolvemento das principais operacións 

militares e o Holocausto da poboación xudía, executado polo 

goberno nazi.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  

 

 

17. Coñecer a historia española desde o desastre do 98, a crise da 

restauración, a II República e a Guerra Civil, prestándolle especial 

atención a Galicia  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

18. Identificar os aspectos máis significativos do mundo bipolar, os 

principais conflitos da Guerra Fría e as características de cada un 

dos bloques: o capitalista e o comunista.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

19. Coñecer as causas da crise e afundimento do comunismo e a 

consecuente desaparición do sistema de bloques.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

 

 

 

 

20. Analizar a evolución dos aspectos económicos,urbanísticos, 

políticos, sociais e culturais do réxime franquista en España, 

prestándolle especial atención a Galicia.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

culturais  

 

 

21. Coñecer o proceso de transición cara á democracia, iniciado 

coa morte de Franco, prestándolle especial atención a Galicia.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Comunicación lingüística  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

22. Identificar os principios que rexen a Constitución española de 

1978 na forma de goberno do estado español, a súa organización 

estatal e valorala como garante das liberdades individuais e 

colectivas.  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Conciencia e expresión 

culturais  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  
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23. Recoñecer os distintos gobernos democráticos españois e as 

súas principais liñas de actuación desde a transición até a 

actualidade prestándolle unha especial atención á evolución 

política, demográfica e económica en Galicia.  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencias sociais e 

cívicas  

 

 

 

24. Coñecer as características do mundo actual, incidindo 

especialmente na nova orde política internacional, a economía 

globalizada, a emerxencia de novas potencias económicas, a crise 

económica de 2008, os principais conflitos violentos e a sociedade 

do século XXI.  

 

 

 Competencia dixital.  

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 

 

 

25. Identificar as principais correntes artísticas do século XX no 

mundo prestándolle atención á contribución española ás artes 

figurativas durante este século, tanto en pintura, escultura como 

arquitectura, e á contribución de Galicia  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas  

 Conciencia e expresión 

culturais  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  

 

 

26. Recoñecer as actitudes e situacións discriminatorias que 

tiveron lugar ao longo da historia por razóns de raza, sexo, relixión 

ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, e 

amosar unha actitude solidaria cos individuos e colectividades que 

foron obxecto desta discriminación  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Comunicación lingüística.  

espírito  

 

 

 

27. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o 

funcionamento dos feitos sociais e económicos dentro da estrutura 

da nosa sociedade e, deste xeito, comprender e saber analizar os 

problemas máis apremiantes das sociedades contemporáneas (a  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Comunicación lingüística.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

 

inmigración, a globalización, as desigualdades socioeconómicas, a crise económica, etc.).  

 

 

28. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo e 

saber manexar e interpretar correctamente diversos instrumentos 

de traballo como as gráficas, os mapas, etc  

 

 

 Aprender a aprender  

 Competencia dixital.  

 Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía.  
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29. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o 

desigual acceso aos recursos, a globalización, a pervivencia de 

réximes autoritarios e ditatoriais, os conflitos políticos, etc.), 

entendéndoos como unha problemática na que todos estamos 

implicados e da que todos somos responsables  

 

 

 Competencia dixital.  

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor.  

 

 

30. Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e en 

Galicia, e ser respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e 

formas de vida de persoas ou grupos que pertencen a sociedades 

ou culturas diferentes á propia  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Conciencia e expresións 

culturais.  

 

 

31. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un 

logro irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes 

discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con quienes estén 

privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios  

 

 

 Competencias sociais e 

cívicas.  

 Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CONTIDOS 

  

 

 

 

1º TRIMESTRE    

1º unidade O século XVIII. 

 A crise do Antigo réxime 

. Por que o Antigo Réxime entrou en 

crise no século XVIII? 

 2. Crecemento económico e 

desenvolvemento burgués 

 3. Os sistemas parlamentarios: Gran 

Bretaña e Estados Unidos 

 4. A Ilustración contra o Antigo 

Réxime . Papel da muller ilustrada. 

 5. Pasado e presente. A Enciclopedia 

difunde os novos coñecementos 

 6. A monarquía borbónica en España  

 7. Protagonistas da Historia. 

Jovellanos, un ilustrado español 

 8. Galicia no século XVIII 

 9. Arte e sociedade. Do refinamento 

rococó ao racionalismo neoclásico  

10. Arte e sociedade. A arte do século 

XVIII en España e Galicia 

Setembro 
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 Síntese / Obradoiro de Historia  

2º unidade A época das revolucións 

liberáis (1789-1871 

Pregunta clave. Por que estalou unha 

revolución en Francia? 

 2. O desenvolvemento da Revolución 

francesa (1789- 1799) 

dereitos da muller. Olimpia de Gouges 

4. Napoleón domina Europa  

5. Pasado e presente. Que herdanza nos 

legou a Revolución francesa?  

6. Entre o absolutismo e o liberalismo 

(1815-1848)  

7. Descubre. Que novos Estados se 

crearon en Europa?  

8. Arte e sociedade. A nova arte da 

burguesía Síntese / Obradoiro de 

Historia 

Outubro 

4º unidade España no século XIX. A 

construción do réxime 

liberal 

1. Pregunta clave. Como se implantou o 

liberalismo en España?  

2. Guerra e revolución liberal (1808-

1814) 

 3. Arte e sociedade. Goya e o 

nacemento da arte contemporánea  

4. Fernando VII: a volta ao absolutismo 

(1814-1833) 

 5. Protagonistas da Historia. Os 

carlistas, defensores do Antigo Réxime  

6. Isabel II e a construción do Estado 

liberal (1833-1868)  

7. Descubre. O Sexenio Democrático 

(1868-1874) 

 8. A Restauración borbónica (1874-

1902) 9. Galicia na política española do 

século XIX 

10. A muller ,participación política 

España e Galicia s.XIX 

Síntese / Obradoiro de Historia 

Outubro-

Novembro 

3º unidade A orixe da 

industrialización 

1. Pregunta clave. Como cambiou a 

produción de bens coa Revolución 

Industrial?  

2. As transformacións da agricultura  

3. Protagonistas da Historia. James Watt 

e a máquina de vapor  

4. Desenvolvemento da industria e 

aumento do comercio  

5. Pasado e presente. O crecemento da 

poboación e o desenvolvemento urbano  

6. O triunfo do capitalismo  

7. Descubre. A nova sociedade de clases 

. Papel da muller na nova sociedade 

Novembro 
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8. Os novos movementos sociais 

Síntese / Obradoiro de Historia 

5º unidade Industrialización e 

cambio social na Expaña 

do S.XIX 

1. Pregunta clave. A Revolución 

Industrial en España: éxito ou fracaso? 

2. A poboación e a agricultura  

3. Descubre. Os inicios da 

industrialización española  

4. Minaría, banca e rede ferroviaria  

5. O cambio social e os seus límites  

6. Protagonistas da Historia. Os 

pioneiros do movemento obreiro  

7. Economía e sociedade de Galicia no 

século XIX 

8. Arte e sociedade. A arte do século 

XIX en España e en Galicia  

9. Papel da muller no cambio social 

Síntese / Obradoiro de Historia 

Decembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

TRIMESTRE 

 

 

 

6ª 

U.D  

A época do 

imperialismo  

1. Pregunta clave. Por que se produciu a expansión 

imperialista?  

2. O triunfo do capitalismo industrial  

3. Protagonistas da Historia. Os emigrantes europeos do 

século XIX. A muller no mundo colonial , a muller 

exploradora.  

4. Europa, á conquista do mundo  

5. Descubre. Como repartiron o mundo os imperios 

coloniais?  

6. Descubre. A herdanza do colonialismo  

7. Arte e sociedade. O cambio de século, cara a unha 

revolución artística  

8. Arte e sociedade. A influencia da arte asiática e 

Decembro

-xaneiro  
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africana na arte occidental  

9. Pasado e presente. Do século XIX ao XX: unha 

transformación constante da ciencia e da tecnoloxía  

Síntese / Obradoiro de Historia  

  

7ª 

U.D  

A I Guerra Mundial .  

A revolución rusa  

1. Pregunta clave. Por que estalou unha guerra en Europa en 1914?  

2. O desenvolvemento da guerra  

3. Protagonistas da Historia. Os soldados na fronte . A muller na 

retagarda. Sufraxismo 

4. Unha guerra total  

5. Descubre. Por que se produciu unha revolución en Rusia?  

6. A Revolución rusa  

7. Europa, ao rematar a guerra  

8. Arte e sociedade. As vangardas artística . A muller na arte de 

vangarda 

Síntese / Obradoiro de Historia  

Xaneiro  

8ª 

U.D  

O periodo de 

entreguerras.  

1. Pregunta clave. Que problemas conduciron a unha nova guerra en 

tan só vinte anos?  

2. Os Estados Unidos: da prosperidade á crise  

3. Descubre. 1929, exemplo de crise da economía capitalista . New 

Deal. Papel da muller: Dorothea Lange 

4. A crise da democracia: o fascismo italiano  

5. Alemaña, o ascenso do nazismo  

6. Descubre. O réxime nazi, un sistema totalitario  

7. A Unión Soviética, a ditadura stalinista  

8. Arte e sociedade. A arte do período de entreguerras  

Síntese / Obradoiro de Historia  

Febreiro  

9ª 

U.D  

España no primeiro 

terzo do século XX  

(1902-1939)  

1. Pregunta clave. Por que entrou en crise o sistema da Restauración?  

2. Descubre. A ditadura de Primo de Rivera  

3. A Segunda República española . A muller na segunda República 

4. Descubre. Que reformas emprendeu a República?  

Febreiro-

Marzo  

5. Protagonistas da Historia. As mestras e os mestres da República  

6. O Bienio Conservador e a Fronte Popular  

7. A Guerra Civil: os bandos enfrontados  

8. A Guerra Civil: as fases militares  

9. Descubre. Os desastres da guerra  

10. Galicia no primeiro terzo do século XX  

Síntese / Obradoiro de Historia  

10ªU.

D  

II Guerra 

Mundial  

1. Pregunta clave. Por que se chegou á Segunda Guerra 

Mundial?  

2. O desenvolvemento da guerra  

3. Unha guerra total  

4. Descubre. Ocupación e violencia durante a guerra  

5. Protagonistas da Historia. O Holocausto xudeu  

6. As consecuencias da guerra  

Marzo.  
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7. Pasado e presente. A Organización das Nacións Unidas 

(ONU)  

Declaración dos dereitos: Eleanor Roosevelt 

Síntese / Obradoiro de Historia  

3º TRIMESTRE 
 

 

11ª 

U.D  

Un mundo 

dividido. Guerra 

Fría e 

descolonización  

1. Pregunta clave. Por que Europa quedou dividida por un "pano de 

aceiro"?  

2. Descubre. Alemaña, centro da Guerra Fría  

3. Os conflitos bélicos da Guerra Fría  

4. Protagonistas da Historia. Kennedy-Jruschov: cara a unha 

coexistencia pacífica?  

5. O proceso de descolonización  

6. Descubre. O conflito de Oriente Próximo  

7. Pasado e presente. Descolonización e neocolonialismo  

Síntese / Obradoiro de Historia  

A

b

r

i

l  

 
 

12ª U.D  Capitalismo e 

comunismo.Dous 

sistemas 

enfrontados.  

1. Pregunta clave. Que diferenciaba o bloque capitalista do 

bloque comunista?  

2. A construción dunha nova Europa unida  

3. Do crecemento económico á crise enerxética  

4. Descubre. Que é o Estado de benestar?  

5. Protagonistas da Historia. As mulleres, a loita pola 

igualdade e a paridade  

6. A evolución do bloque comunista  

7. A crise do mundo soviético  

8. Arte e sociedade. Dúas concepcións da arte: Os EUA e a 

URSS  

Síntese / Obradoiro de Historia  

Abril-

Maio  

13ª U.D  A ditadura 

franquista  

1. Pregunta clave. Cales foron as bases do réxime 

franquista?  

2. A longa posguerra (1939-1959)  

3. Protagonistas da Historia. As mulleres durante o 

franquismo. 

4. Desenvolvementismo e crise do réxime (1959-1975)  

5. Descubre. Que impacto tivo o crecemento económico na 

sociedade española?  

6. Descubre. O exilio e a oposición ao franquismo  

7. O franquismo en Galicia  

Síntese / Obradoiro de Historia  

Maio  

 

14ª U.D  A transición e 

democracia en 

España  

1. Pregunta clave. Por que o franquismo non sobreviviu a 

Franco?  

2. A transición á democracia (1975-1977)  

3. Descubre. Que novo Estado xurdiu da Constitución de 

1978?  

4. Protagonistas da Historia. As mobilizacións populares . A 

muller na transición política 

Xuño  
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5. Os gobernos da democracia  

6. Cambio económico e social a partir de 1985  

7. Pasado e presente. Construción e crise do Estado do 

benestar  

8. Galicia en democracia  

9. Arte e sociedade. As correntes artísticas do século XX en 

España  

10. A arte contemporánea en Galicia , Artistas 

contemporáneas galegas 

Síntese / Obradoiro de Historia , 

 

15ª U.D  O mundo actual  1. Pregunta clave. Por que a comezos de 1990 rematou a 

división do mundo en bloques?  

2. Unha nova orde mundial  

3. Europa tras a caída do muro de Berlín  

4. A construción da Unión Europea  

5. Pasado e presente. Europa, a crise do modelo de benestar  

6. Un mundo inestable  

7. Descubre. Os conflitos do século XXI  

8. Protagonistas da Historia. As vítimas das guerras actuais  

9. Arte e sociedade. A arte no mundo actual  

Síntese / Obradoiro de Historia  

Xuño  

 

 

 

UNIDADE 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

Obxectivos didácticos  

 Coñecer as características económicas, sociais e políticas do Antigo Réxime.  

 Entender a formación, o desenvolvemento e a importancia da Ilustración.  

 Expor a importancia histórica da limitación do poder real pola división de poderes e a 

Declaración de Dereitos na Inglaterra do século XVII.  

 Saber como se produciu a independencia dos Estados Unidos e valorar a importancia histórica 

da Constitución americana.  

 Coñecer os feitos que desencadearon a Guerra de Sucesión ao trono español.  

 Recoñecer os principais aspectos do Despotismo Ilustrado europeo.  

 Comprender o proceso de centralización do poder político da monarquía absoluta de Felipe V e 

analizar as consecuencias dos Decretos de Nova Planta.  

 Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os seus 

máximos representantes e as súas principais achegas.  

 Explicar as principais características da arte do século XVIII e centrarse no caso de España e, 

concretamente, de Galicia  

 

Contidos Criterios de 

Avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Descriptores Competencias 

Clave 

Instrumentos 

de Avaliación 
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▪ B1.1. Século 

XVIII en 

Europa: do 

feudalismo ao 

absolutismo e o 

parlamentarism

o das minorías. 

Francia, 

Inglaterra, 

España e 

Galicia.  

 

B1.1. Explicar 

as 

características 

do Antigo 

Réxime nos 

seus sentidos 

político, social 

e económico.  

 

XHB1.1.1. 

Establece, a 

través da análise 

de textos, a 

diferenza entre o 

Absolutismo e o 

Parlamentarismo.  

 

▪ Expón as 

características do 

Antigo Réxime e as 

causas da súa crise.  

▪ Compara as 

teorías económicas 

do S.XVIII.  

▪ Caracteriza o 

comercio do século 

XVIII  

▪ Describe, a partir 

dun mapa, o 

sistema político 

que pre-dominaba 

en Europa no 

século XVIII.  

▪ Establece a través 

da análise de 

textos,a diferenza 

entre absolutismo e 

parlamentarismo.  

▪ Desenvolve, a 

partir dun esquema, 

o sistema político 

liberal e define os 

seus conceptos 

clave  

 

▪ Describe os 

procesos de cambio 

a nivel político que 

se deron tanto en  

 

Inglaterra como nos 

EUA e que serviron 

de precedente á 

Revolución 

Francesa.  

▪ Comenta un 

documento sobre a 

Declaración de 

Inde-pendencia dos 

Estados Unidos . 

.Comenta varios 

documentos e 

imaxes ( obras 

pictóricas) 

analizando o papel 

da muller no século 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

▪ Proba 

Escrita  

▪ 

Portafol

io  
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XVIII. 

 

 

  

    

 

▪ XHB1.1.2. 

Distingue 

conceptos 

históricos como 

Antigo Réxime e 

Ilustración.  

    

 

▪ Define os 

conceptos de 

Antigo Réxime e 

Ilustración.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CAA  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Proba 

Escrit

a  

 

 

                                               

5.- RELACIÓN DOS ASPECTOS CURRICULARES POR UNIDADE.  

 

UNIDADE 1. O século XVIII en Europa ata 1789  

Obxectivos didácticos  

 Coñecer as características económicas, sociais e políticas do Antigo Réxime.  

 Entender a formación, o desenvolvemento e a importancia da Ilustración.  

 Expor a importancia histórica da limitación do poder real pola división de poderes e a 

Declaración de Dereitos na Inglaterra do século XVII.  

 Saber como se produciu a independencia dos Estados Unidos e valorar a importancia histórica 

da Constitución americana.  

 Coñecer os feitos que desencadearon a Guerra de Sucesión ao trono español.  

 Recoñecer os principais aspectos do Despotismo Ilustrado europeo.  

 Comprender o proceso de centralización do poder político da monarquía absoluta de Felipe V e 

analizar as consecuencias dos Decretos de Nova Planta.  

 Coñecer os principais aspectos da Ilustración en España, e concretamente en Galicia, os seus 

máximos representantes e as súas principais achegas.  

 Explicar as principais características da arte do século XVIII e centrarse no caso de España e, 

concretamente, de Galicia  

 

 

Contidos Criterios de 

Avaliación 

Estándares de 

Aprendizaxe 

Descriptores Competencias 

Clave 

Instrumentos 

de Avaliación 

 

 

 

▪ B1.1. Século 

XVIII en 

Europa: do 

feudalismo ao 

absolutismo e 

o 

parlamentaris

mo das 

minorías. 

Francia, 

Inglaterra, 

 

B1.1. Explicar 

as características 

do Antigo 

Réxime nos seus 

sentidos 

político, social e 

económico.  

 

 

XHB1.1.1. 

Establece, a 

través da 

análise de 

textos, a 

diferenza entre 

o Absolutismo 

e o 

Parlamentaris

mo.  

 

 

▪ Expón as 

características do 

Antigo Réxime e 

as causas da súa 

crise.  

▪ Compara as 

teorías 

económicas do 

S.XVIII.  

▪ Caracteriza o 

comercio do 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Proba 

Escrita  

▪ 

Portaf

olio  
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España e 

Galicia.  

 

século XVIII  

▪ Describe, a 

partir dun mapa, o 

sistema político 

que pre-dominaba 

en Europa no 

século XVIII.  

▪ Establece a 

través da análise 

de textos,a 

diferenza entre 

absolutismo e 

parlamentarismo.  

▪ Desenvolve, a 

partir dun 

esquema, o 

sistema político 

liberal e define os 

seus conceptos 

clave  

 

▪ Describe os 

procesos de 

cambio a nivel 

político que se 

deron tanto en  

 

Inglaterra como 

nos EUA e que 

serviron de 

precedente á 

Revolución 

Francesa.  

▪ Comenta un 

documento sobre 

a Declaración de 

Independencia 

dos Estados 

Unidos . 

 

 

.Comenta varios 

documentos e 

imaxes ( obras 

pictóricas) 

analizando o 

papel da muller 

no século XVIII. 
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▪ XHB1.1.2. 

Distingue 

conceptos 

históricos 

como Antigo 

Réxime e 

Ilustración.  

    

 

▪ Define os 

conceptos de 

Antigo Réxime e 

Ilustración.  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Proba 

Escrit

a  

 

 

 

 

▪ B1.2. 

Ilustración  

 

 

▪ B1.2. Coñecer o 

alcance da 

Ilustración como 

novo movemento 

cultural e social en 

Europa e en 

América.  

 

 

XHB1.2.1. 

Describe as 

características 

da cultura da 

Ilustración e as 

implicacións 

que ten 

nalgunhas 

monarquías.  

 

XHB2.1.2. 

Recoñece, 

mediante a 

análise de fontes 

de diversas 

épocas, o valor 

destas non só 

como 

información 

senón tamén 

como evidencia 

para os/as 

historiadores/as.  

 

 

▪ Explica que foi a 

Ilustración, os seus 

obxectivos e cita 

algúns dos seus 

principais 

representantes.  

▪ Identifica en textos 

as ideas dos 

principais 

representantes da 

Ilustración.  

▪ Expón os 

principais cambios 

que introduciu a 

Ilustración na 

mentalidade da 

época e a súa 

repercusión a todos 

os niveis.  

▪ Explica como 

contribuíu o espírito 

da Ilustración a 

difundir os saberes 

da época e o papel 

que xogou nisto a 

elaboración da 

Enciclopedia.  

▪ Define en que 

consistiu o 

Despotismo 

Ilustrado e as 

actuacións dos seus 

monarcas.  

▪ Expón o devir da 

Guerra de Sucesión: 

causas, 

 

CSC  

▪ 

CCEC  

▪ CCL  

 

 

▪ Proba 

escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Portaf

olio 
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contendentes, 

desenvolvemento, 

consecuencias  

▪ Coñece a 

relevancia da  

promulgación dos 

Dereitos de Nova 

Planta e o Tratado de 

Utrecht.  

▪ Desenvolve a 

influencia das ideas 

ilustradas na España 

do século XVIII, e 

concretamente en 

Galicia, a nivel 

político, social e 

cultural.  

▪ Expón a situación 

na que estaba Galicia 

no século XVIII en 

distintos ámbitos: 

económico, social e 

cultural. 

.Realiza unha 

exposición de 

mulleres ilustradas 

en España e Galicia 

nos diferentes 

ámbitos; literarios, 

científicos..  

 

 

 

 

 

 

 

▪ B1.3. 

Arte e 

ciencia en 

Europa no 

século 

XVIII.  

 

 

B1.3. Coñecer os 

avances da 

Revolución 

Científica desde os 

séculos XVII e 

XVIII.  

 

 

XHB1.3.1. 

Aprecia os 

avances 

científicos e a 

súa aplicación á 

vida diaria, e 

contextualiza o 

papel dos 

científicos na 

súa propia 

época.  

 

  

▪ CSC  

▪ 

CMCC

T  

▪ CAA  

 

 

▪ 

Portaf

olio  
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▪ XHB1.3.2. 

Comprende as 

implicacións do 

empiricismo e o 

método 

científico nunha 

variedade de 

áreas.  

 

 

UNIDADE 2.  

A Era das Revolucións Liberais.  

 

Obxectivos didácticos  

 

 Coñecer e describir os principais acontecementos da Revolución Francesa e as causas que a 

impulsaron.  

 Expor o desenvolvemento da Revolución Francesa e caracterizar cada unha das fases nas que 

tivo lugar.  

 Recoñecer a participación das mulleres na Revolución Francesa e adoptar unha actitude crítica 

cara á súa discriminación en relación coa ideoloxía.  

 Describir a importancia da figura de Napoleón e a época do Consulado como consolidación dos 

principios moderados da Revolución.  

 Coñecer a expansión do Imperio napoleónico e as causas da súa derrota.  

 Explicar a herdanza que nos legou a Revolución Francesa.  

 Diferenciar as características das distintas revolucións liberais e identificar o contido ideolóxico 

e político do liberalismo e o nacionalismo.  

 Entender os procesos de unificación política de Alemaña e Italia, e a independencia de Grecia e 

Bélxica.  

 Recoñecer as características das correntes artísticas que naceron como consecuencia da nova 

sociedade burguesa. 

 

UNIDADE 4  

A España do século XIX. A construción do réxime liberal.  

Obxectivos didácticos  

 

 Analizar a Guerra da Independencia e as Cortes de Cádiz como o inicio do liberalismo español e 

expor as características da Constitución de 1812.  

 Describir as distintas etapas nas que se divide a traxectoria artística de Goya e analizar as súas 

obras en relación ao seu contexto histórico.  

 Explicar os feitos máis representativos do reinado de Fernando VII, facendo referencia ás súas 

distintas etapas: o Sexenio Absolutista, o Trienio Liberal e a Década Ominosa.  

 Comprender as causas e as consecuencias da independencia das colonias en América.  

 Coñecer os principais aspectos do ideario carlista e describir cada un dos conflitos que se 

desenvolveron entre carlistas e liberais.  

 Describir a configuración do Estado liberal durante o reinado de Isabel II, facendo mención á 

rexencia de María Cristina e do xeneral Espartero.  

 Expor as características da Década Moderada e do Bienio Progresista e a posterior 

descomposición do sistema.  
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 Entender o Sexenio Democrático como o primeiro intento democratizador.  

 Comprender a situación política e económica de España a finais do século XIX e analizar as 

causas e as consecuencias a través da crise do 98.  

 Expor a evolución de Galicia dentro da política española durante o século XIX.  

 

 

 

 

B2.1. 

Revolucións 

burguesas nos 

séculos XVIII 

e XIX: bases 

ideolóxicas 

(liberalismo,na

cionalismo e 

rexionalismo), 

económicas e 

sociais; 

principais 

consecuencias.  

 

 

▪ B2.1. 

Comprender o 

alcance e as 

limitacións dos 

procesos 

revolucionarios 

dos séculos XVIII 

e XIX.  

 

 

XHB2.1.1. 

Sopesa as 

razóns dos 

revolucionario

s para actuar 

como o 

fixeron.  

 

 

▪ Relaciona o concepto de 

revolución cos cambios en 

diversos campos.  

▪ Desenvolve as causas e o 

detonante da Revolución en 

Francia.  

▪ Diferencia as etapas nas que 

se dividiu a Revolución e 

describe as características de 

cada unha delas.  

▪ Desenvolve os cambios que 

supuxo a Revolución respecto 

ao período anterior e por que se 

considerou como o inicio da 

Idade Contemporánea  

▪ Identifica aspectos da vida 

cotiá na época da Revolución 

Francesa.  

▪ Coñecer algúns dos 

personaxes máis destacados na 

época da Revolución e seguinte 

e explicar a súa importancia e 

influencia 

(Robespierre,Olimpia de 

Gouges,Napoleón Bonaparte).  

 

▪ Análise das constitucións 

francesas de 1791,1793, 

Declaración de Dereitos do 

Home e do Cidadán.  

▪ Comentario dun cadro 

histórico: A liberdade guiando 

ao pobo.  

▪ Análise da herdanza da 

Revolución Francesa nos 

sistemas democráticos actuais.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

▪ CD  

 

 

▪ 

Port

afoli

o  

▪ 

Prob

a 

escri

ta  

 

 

▪ B2.2. 

Revolucións 

burguesas nos 

 

▪ B2.2. Identificar 

os principais 

feitos das 

 

XHB2.2.1. 

Redacta unha 

narrativa 

 

▪ Análiza e interpreta mapas de 

europa en 1811 (expansión do 

imperio napoleónico) e 1815 

 

▪ 

CSC  

▪ 

 

▪ 

Port

afoli
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séculos XVIII 

e XIX: 

periodización 

e feitos 

principais. 

Restauración. 

Procesos 

unificadores e 

independentist

as. O caso 

español  

 

 

revolucións 

liberais burguesas 

en Europa e 

América nos 

séculos XVIII e 

XIX.  

 

sintética cos 

principais 

feitos dalgunha 

das 

revolucións 

burguesas da 

primeira 

metade do 

século XIX, 

acudindo a 

explicacións  

causais, e 

sinala os proles 

e os contras.  

 

 

(Cambios territoriais impostos 

polo Congreso de Viena).  

 

▪ Define os conceptos de 

Liberalismo, Nacionalismo e 

Romanticismo.  

▪ Identifica nun mapa as 

principais zonas onde se 

orixinaron as revolucións 

liberáis e comenta os seus 

obxectivos.  

▪ Establece comparacións entre 

as vagas revolucionarias de 

1820,1830 e 1848.  

▪ Compara as unificacións 

alemá e italiana e realiza un 

eixe cronolóxico sinalando as 

etapas de cada unha delas.  

▪ Elabora un eixe cronolóxico 

cosprincipais acontecementos 

que se desenvolveron en 

España entre 1808 e 1898.  

▪ Describe a Guerra da 

Independencia, as súas causas, 

o seu desenvolvemento e as 

súas consecuencias.  

▪ Explica o papel das Xuntas, 

as Cortes de Cádiz e os trazos 

da Constitución de 1812.  

▪ Analiza unha pintura 

histórica:Os fusilamentos da 

Moncloa de Goya  

▪ Elabora unha táboa na que 

sintetiza as tres etapas do 

reinado de Fernando VII.  

▪ Detalla as fases do conflito 

entre liberais e absolutistas 

durante o reinado de Fernando 

VII e explica as causas do 

proceso de independencia das 

colonias americanas.  

.Participación da muller na 

política en España e Galicia 

durante o século XIX. 

▪ Analiza o liberalismo 

moderado e progresista no 

reinado de Isabel II a través do 

comentario das constitucións 

de 1837 e 1845 e sinala as 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

o  

▪ 

Prob

a 

escri

ta  
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principais reformas moderadas 

e progresistas..  

▪ Explica que foi a Revolución 

de 1868, as súas causas e os 

obxectivos que perseguía.  

 

Describe como se proclamou a 

Primeira República e a nova 

forma de organización do 

Estado.  

▪ Elabora un eixe cronolóxico 

coas diferentes etapas do 

Sexenio Democrático e explica 

por que non se conseguiu 

estabilizar un réxime 

democrático.  

▪ Identifica as características do 

réxime da Restauración e 

valora si era un réxime 

democrático.  

▪ Enumera as causas do 

xurdimento dos nacionalismos 

durante a Restauración.  

▪ Identifica as principais 

figuras intelectuais,políticas ou 

culturais de Galicia ao longo 

do século XIX.  

 

 

 

 

 

.Port

folio 

   

▪ XHB2.2.2. 

Redacta unha 

narrativa 

sintética cos 

principais 

feitos dalgunha 

das 

revolucións 

burguesas do 

século XVIII, 

acudindo a 

explicacións 

causais, e 

indica os 

proles e os 

contras.  

 

 

▪ Realiza unha presentación 

sobre a Independencia dos 

EEUU ou a Revolución 

francesa.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Portf

olio  

 

   

▪ XHB2.2.3. 

  

▪ 

 

▪ 
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Discute as 

implicacións 

da violencia 

empregando 

diversos tipos 

de fontes.  

 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

Lect

uras  

▪ 

Deb

ate  

 

 

 

UNIDADE 3:  

A orixe da industrialización  

Obxectivos didácticos  

 

 

 Entender a industrialización como un proceso de transformacións económicas e sociais do 

século XIX europeo, cuxo berce foi Gran Bretaña.  

 Coñecer os cambios que experimentou o sector agrario como consecuencia das transformacións 

dos sistemas de cultivo e a estrutura de propiedade.  

 Identificar os avances técnicos da Revolución Industrial e os sectores industriais pioneiros, e 

recoñecer as causas da conflitividade laboral do movemento obreiro.  

 Entender a revolución dos transportes e a súa influencia no desenvolvemento comercial.  

 Identificar as novas fontes de enerxía e os sectores industriais da Segunda Revolución 

Industrial.  

 Expor os piares sobre os que se sustenta o capitalismo e as causas do seu triunfo.  

 Describir o cambio que se deu na sociedade a raíz da Revolución Industrial e o paso dunha 

división estamental a unha división por clases.  

 Coñecer o pensamento liberal, marxista, socialista e anarquista.  

 

 

 

UNIDADE 5: 

 

INDUSTRIALIZACIÓN E CAMBIO SOCIAL NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 

 

 Xustificar se a Revolución Industrial foi un éxito ou un fracaso en España.  

 Coñecer a evolución demográfica española do século XIX.  

 Identificar os conceptos básicos relacionados coa propiedade da terra en España e coa reforma 

agraria liberal.  

 Coñecer o proceso de industrialización en España e valorar os motivos da súa lentitude.  

 Entender as repercusións da explotación mineira e da construción do ferrocarril.  

 Analizar os cambios económicos, sociais e educativos que se deron en España durante o século 

XIX e os seus límites.  

 Describir a aparición e actuación dos movementos obreiros en España.  

 Expor as características das ideoloxías xurdidas das inxustizas sociais e comparalas entre si.  

 Sinalar as características da economía e sociedade galegas do século XIX.  
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▪ B3.1. 

Revolución 

Industrial: 

concepto; 

factores 

económicos, 

sociais e 

ideolóxicos 

que a fan 

posible.  

 

 

▪ B3.1. Describir 

os feitos 

salientables da 

Revolución 

Industrial e o seu 

encadeamento 

causal.  

 

 

▪ XHB3.1.1. 

Analiza os proles 

e os contras da 

primeira 

Revolución 

Industrial en 

Inglaterra.  

 

 

▪ Explica o concepto de 

Revolución Industrial.  

▪ Identifica as vantaxes de 

Inglaterra para convertirse 

en pioneira da 

industrialización.  

▪ Analiza gráficas para 

explicar a revolución 

demográfica e as súas 

consecuencias.  

▪ Explica aspectos da 

revolución agraria.  

▪ Explica o efecto da 

mecanización na industria.  

▪ Analiza diversas fontes 

nas que se amosa o xeito de 

vida que se derivou da 

industrialización das cidades  

▪ Analiza as consecuencias 

da máquina de vapor nos 

transportes e as súas 

conseceuncias no comercio.  

▪ Explica os principais 

conceptos do liberalismo 

económico.  

▪ Expón o papel 

desenvolvidos polos bancos 

e as sociedades anónimas na 

conformación do 

capitalismo industrial.  

▪ Explica as características 

do capitalismo e as causas 

polas que se producen  

crises periódicas.  

 

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Prob

a 

escri

ta.  

▪ 

Port

afoli

o.  

 

 

▪ B3.2. 

Revolución 

Industrial: 

desde Gran 

Bretaña ao 

resto de 

Europa  

 

▪ B3.2. Analizar 

as vantaxes e os 

inconvenientes de 

ser un país 

pioneiro nos 

cambios  

 

 

XHB3.2.1. 

Analiza e 

compara a 

industrialización 

de diferentes 

países de Europa, 

América e Asia, 

 

Nun mapa de Europa do 

S.XIX localiza as áreas máis 

indusrializadas,identifica as 

industrias predominantes e 

as fases cronolóxicas da 

expansión da 

industrialización.  

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Port

afoli

o  
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 nas súas distintas 

escalas temporais 

e xeográficas  

 

 

▪ XHB3.2.2. 

Compara o 

proceso de 

industrialización 

en Inglaterra e nos 

países nórdicos  

 

▪ Situa nun mapamundi os 

principais países 

industrializados de América 

e Asia,na segunda metade 

do século XIX e explica 

como se desenvolveu a súa 

industrialización.  

 

 

▪B3.3. 

Consecuenci

as da 

Revolución 

Industrial. 

Movemento 

obreiro 

(orixes, 

ideoloxías e 

formas de 

organización  

 

 

▪ B3.3. Entender o 

concepto de 

progreso, e os 

sacrificios e os 

avances que leva 

consigo  

 

 

▪ XHB3.3.1. 

Explica a 

situación laboral 

feminina e 

infantil nas 

cidades 

industriais  

 

 

▪ Describe, a partir de textos 

ou fontes audiovisuais os 

cambios sociais que supuxo 

a industrialización e as 

diferenzas coa vella 

sociedade estamental. 

”  

▪ Explica a situación laboral 

feminina e infantil nas 

cidades industriais.  

. ficha do libro Charles 

Dikens: “ Tempos modernos 

 

▪ Expón a orixe do 

movemento obreiro:ludismo 

e sindicalismo.  

▪ Expón as ideoloxías que 

xurdiron no século XIX 

denunciando as 

desigualdades provocadas 

polo capitalismo,s súas 

propostas e as diferenzas 

entre elas.  

▪ Diferencia anarquismo e 

socialismo a partir de textos 

que reflictan estas 

ideoloxías.  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CSIE

E  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Port

afoli

o  

▪ 

Prob

a 

escri

ta  

 

 

 

 

Port

afoli

o 

 

▪ B3.4. 

Discusión en 

torno ás 

característica

s da 

industrializac

ión en 

 

▪ B3.4. Analizar a 

evolución dos 

cambios 

económicos en 

España e en 

Galicia, a raíz da 

industrialización 

 

XHB3.4.1. 

Especifica 

algunhas 

repercusións 

políticas como 

consecuencia dos 

cambios 

 

▪ Interpreta a situación da 

poboación española a finais 

do século XIX a partir de 

mapas e/ou gráficos.  

▪ Realiza un informe sobre a 

emigración galega a 

ultramar a finais do século 

 

▪ CSC  

 

 

▪ 

Port

afoli

o  

▪ 

Prob

a 
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España e 

Galicia: éxito 

ou fracaso?  

 

parcial do país.  

 

económicos en 

España.  

 

XIX e as súas 

consecuencias.  

▪ Describe a reforma agraria 

liberal e todos os procesos 

que se levaron a cabo en 

relación a ela.  

▪ Identifica as características 

do proceso de 

industrialización en España.  

▪ Elabora un informe 

explicando as dificultades 

coas que se encontrou a 

Revolución Industrial en 

España e valora o seu 

carácter de éxito ou fracaso.  

 

▪ Expón a difusión das ideas 

socialistas e anarquistas en 

España e as zonas de maior 

influencia  

▪ A partir dun mapa 

identifica as diferentes fases 

da construción do ferrocarril 

en España,as peculiaridades 

da súa estrutura e os efectos 

para a economía.Establece 

comparacións co que pasaba 

en Europa.  

-Papel da muller na 

Industrialización e no 

cambio social. Rol 

feminino. 

 

 

escri

ta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Port

afoli

o 

 

▪ B3.5. A 

ciencia no 

século XIX.  

 

 

▪ B3.5. Coñecer 

os principais 

avances 

científicos e 

tecnolóxicos do 

século XIX, e a 

súa relación coas 

revolucións 

industriais  

 

 

▪ XHB3.5.1. 

Elabora un eixe 

cronolóxico, 

diacrónico e 

sincrónico, cos 

principais avances 

científicos e 

tecnolóxicos do 

século XIX.  

 

Emprega as TIC para 

elaborar un eixe cronolóxico 

cos principais avances 

científicos e tecnolóxicos do 

século XX.  

-A muller e os avances 

científicos: investiga. 

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ 

CMC

CT  

 

 

▪ 

Port

afoli

o.  
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UNIDADE 6.A ÉPOCA DO IMPERIALISMO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Analizar as causas da expansión imperialista e a xustificación de dito fenómeno por parte das 

potencias implicadas. 

 Describir a Segunda Revolución Industrial, os cambios que introduciu e as repercusións 

económicas que tivo tanto en Europa Occidental como nos Estados Unidos. 

 Expor o crecemento demográfico que se deu en Europa a raíz da Segunda Revolución Industrial 

e o proceso migratorio ao que deu lugar. 

 Explicar as expedicións de Europa polo mundo en vistas á conquista de novos territorios e os 

enfrontamentos aos que deron lugar. 

 Desenvolver as formas de organización e de explotación das colonias e valorar as súas 

repercusións na situación económica e social dos países implicados. 

 Rexeitar as xustificacións do colonialismo e a segregación racial. 

 Identificar a extensión e posesións dos imperios coloniais formados polos países europeos e a 

expansión territorial dos Estados Unidos e Xapón. 

 Comentar a revolución artística que se deu no cambio de século e as influencias que recibiu a 

arte occidental da asiática e da africana. 

 Describir o progreso que se deu na ciencia e a tecnoloxía durante o cambio de século e a 

revolución que isto supuxo na vida cotiá. 

 

 

 

 

 ▪ B4.1. O 

imperiali

smo no 

século 

XIX: 

concepto

. 

▪ B4.1. 

Identificar 

as potencias 

imperialista

s e a 

repartición 

de poder 

económico 

e político no 

mundo no 

derradeiro 

cuarto do 

século XIX 

e no 

principio do 

XX. 

▪ XHB4.1.1. 

Explica 

razoadamente 

que o 

concepto 

imperialismo 

reflicte unha 

realidade que 

influirá na 

xeopolítica 

mundial e nas 

relacións 

económicas 

transnacionai

s. 

▪ Identifica os grandes 

imperios coloniais a través 

da análise e interpretación 

de mapas. ▪ Define o 

concepto de imperialismo. 

▪ Relaciona a Segunda 

revolución Industrial men 

Europa e EEUU coa 

capacidades destes 

territorios para controlar a 

economía mundial. ▪ 

Identifica os avances 

acontecidos na economía e 

no capitalismo como 

consecuencia da Segunda 

revolución Industrial. ▪ 

Identifica e describe novos 

métodos de producción e 

concentración empresarial. 

▪ Explica as causas do 

imperialismo e as razóns 

que se deron para intentar 

lexitimalo. ▪ Extrae as 

ideas principais de textos a 

favor e en contra do 

▪ CSC 

▪ 

CAA 

▪ CCL 

▪ 

Portafol

io 

▪ Proba 

escrita 
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imperialismo. ▪ Elabora un 

esquema enumerando os 

territorios controlados 

polas potencias europeas. ▪ 

Analiza textos nos que se 

aborda a Conferencia de 

Berlín e as consecuencias 

que tivo. ▪ Produce textos 

e relaciona información 

nas que distingue formas 

de administración e 

dominio colonial. ▪ 

Explica as repercusións 

económicas e sociais da 

explotación colonial. 

   ▪ XHB4.1.2. 

Elabora 

discusións 

sobre 

eurocentrism

o e a 

globalización. 

▪ 

▪ Elabora en grupo 

argumentos sobre o 

eurocentrismo e a 

globalización.  

▪ CSC 

▪ 

CAA 

▪ CC 

-Debate 

 ▪ B4.5. A 

arte no 

século 

XIX 

▪ B4.5. 

Relacionar 

movemento

s culturais 

como o 

romanticism

o, en 

distintas 

áreas, e 

recoñecer a 

orixinalidad

e de 

movemento

s artísticos 

como o 

impresionis

mo, o 

expresionis

mo e outros 

"ismos" en 

Europa. 

▪ XHB4.5.1. 

Comenta 

analiticament

e cadros, 

esculturas e 

exemplos 

arquitectónic

os da arte do 

século XIX 

▪ Analiza obras pictóricas 

e escultóricas do 

neoclasicismo,romanticis

mo e realismo. ▪ Analiza 

obras da pintura do último 

terzo do século XIX: 

impresionismo, 

postimpresionismo. ▪ 

Comenta obras 

arquitectónicas do 

modernismo (Gaudí),da 

Escola de Chicago e da 

arquitectura do aceiro e 

ferro (Torre Eiffel). 

▪ CSC 

▪ 

CAA 

▪ CCL 

▪ 

CCEC 

▪ 

Portafo

-lio 

   ▪ XHB4.5.2. 

Compara 

movementos 

artísticos 

europeos e 

▪ Relaciona a expansión 

colonial coa difusión da 

arte asiática e africana e a 

súa influencia nos artistas 

da época.  

▪ CSC 

▪ 

CAA 

▪ CCL 

▪ 

▪ 

Portafol

io 
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asiáticos. ▪Realiza unha 

presentación con artistas 

influenciados pola arte 

asiática e africana. 

CCEC 

▪ CD 

       

 

UNIDADE 7.A I GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Expor os conflitos que tiñan lugar entre as potencias participantes na expansión imperialista 

antes de 1914 e o sistema de alianzas militares que se estableceron entre elas. 

 Identificar as causas profundas e locais que desencadearon a Primeira Guerra Mundial. 

 Analizar as fases da Gran Guerra e as súas repercusións económicas, sociais, políticas e 

territoriais. 

 Coñecer a situación dos soldados na fronte e ser consciente do sufrimento que isto supuxo. 

 Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que se considera a Primeira Guerra Mundial 

como tal. 

 Expor as causas de que tivera lugar a Revolución Rusa e a súa relación coa Primeira Guerra 

Mundial. 

 

 

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritores  Compete

ncias 

Clave  

Instrumento

s  

avaliación  

 

 Explicar a caída do tsarismo e describir a toma do poder na xornada revolucionaria de outubro e a 

construción do primeiro estado socialista.  

 Comprender as consecuencias da guerra civil rusa e o proceso de formación da URSS.  

 Describir a situación de Europa ao finalizar a Gran Guerra e coñecer o seu reflexo na arte.  

 

 

 

▪ B4.2. 

Imperialismo

: causas, 

desenvolvem

ento e 

consecuencia

s.  

 

 

▪ B4.2. 

Establecer 

xerarquías 

causais (aspecto 

e escala 

temporal) da 

evolución do 

imperialismo.  

 

 

▪ XHB4.2.1. Sabe 

recoñecer cadeas e 

interconexións causais 

entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914.  

 

 

▪ Explica as causas da I 

GM: os enfrontamentos 

coloniais, o nacionalismo, 

os conflitos balcánicos, as 

alianzas militares e tamén 

a carreira armamentística  

▪ Identifica os conflitos 

entre as potencias 

imperialistas e o sistema 

de alianzas militares que 

estableceron entre elas.  

▪ Identifica sobre un mapa 

os países que formaban 

parte dos bloques 

enfrontados no conflito.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

 

 

▪  
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▪ g  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B4.3. Causas e 

consecuencias 

da Gran Guerra 

(1914-1919) ou 

I Guerra 

Mundial.  

 

 

▪ B4.3. 

Coñecer 

os 

principais 

acontecem

entos da 

Gran 

Guerra, as 

súas 

interconex

ións coa 

Revolució

n Rusa e 

as 

consecuen

cias dos 

tratados de 

Versalles.  

 

 

▪ 

XHB4.3.

1. 

Diferenci

a os 

acontece

mentos 

dos 

procesos, 

nunha 

explicaci

ón 

histórica, 

da I 

Guerra 

Mundial.  

 

 

▪ Expón as fases e os 

sucesos máis significativos 

no desenvolvemento da 

Gran Guerra.  

▪ Valora o papel das 

mulleres na industria de 

retaguarda e recoñece as 

repercusións deste papel 

no desenvolvemento dos 

movementos sufraxistas.  

▪ Analiza gráficos sobre as 

repercusións económicas e 

sociais da I GM.  

▪ Completa un mapa 

conceptual como resumo 

do tema  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

 

 

▪ 

Pro

tafo

lio  

▪ 

Pro

ba 

esc

rita.  

 

 

 

▪ XHB4.3.2. Analiza o 

novo mapa político de 

Europa.  

 

 

▪ Deduce a partir do traballo con mapas os cambios 

no mapa europeo  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

 

 

▪ 

Portafol

io  

▪ Proba 

escrita.  

 

 

▪ XHB4.3.3. Describe a 

derrota de Alemaña desde 

a súa propia perspectiva e 

desde a dos aliados.  

 

 

▪ Utiliza fontes diversas para analizar a 

organización da paz: as condicións impostas polo 

Tratado de Versalles, a sociedade de Nacións.  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ Proba 

escrita.  

 

 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ g  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B4.4. 

Revolució

n Rusa.  

 

 

▪ B4.4. 

Esquematizar a 

orixe, o 

desenvolvemento 

e as 

consecuencias da 

Revolución Rusa.  

 

 

▪ XHB4.4.1. 

Contrasta 

algunhas 

interpretaci

óns do 

alcance da 

Revolución 

Rusa na súa 

época e na 

actualidade.  

 

 

▪ Expón as 

causas do 

proceso 

revolucionario 

ruso.  

▪ Elabora unha 

síntese da guerra 

civil (1918-

1921) e a 

creación da 

URSS.  

▪ Explica a 

partir de 

diversas fontes 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ Proba 

escrita  
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as 

consecuencias 

da Revolución 

Rusa.  

▪ Analiza o 

impacto da I 

GM e a 

Revolución 

Rusa en España 

(crise de 

1917,trienio 

bolxevique).  

 

 

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritores  Competenc

ias Clave  

Instrumentos  

avaliación  

 

UNIDADE 8.O PERIODO DE ENTREGUERRAS (1919-1945)  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Enumerar os problemas que desembocaron nunha nova guerra mundial vinte anos despois da fin 

da Gran Guerra.  

 Expor os factores que transformaron os Estados Unidos na primeira potencia mundial e 

describir o american way of life.  

 Analizar as causas que provocaron o crac bolsista de 1929 e o desencadeamento da depresión 

económica xeralizada.  

 Describir os factores que explican o ascenso dos réximes totalitarios en Alemaña e Italia.  

 Identificar e rexeitar a ideoloxía do fascismo italiano e o nazismo alemán.  

 

 Coñecer os piares do nazismo alemán e as súas liñas de actuación.  

 Explicar a chegada ao poder de Stalin na URSS e xustificar por que se considera a súa ditadura 

como un réxime totalitario.  

 Analizar as características da arte do período de entreguerras e coñecer as principais correntes 

que xurdiron, os seus máximos expoñentes e as súas obras máis representativas.  

 

UNIDADE 9.ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX  

 Expor as causas da crise do sistema da Restauración e os seus protagonistas sociais e políticos.  

 Analizar a situación socioeconómica e política de España no primeiro terzo do século XX.  

 Explicar as características da Ditadura de Primo de Rivera e valorar criticamente a represión 

exercida por este goberno.  

 Analizar o contexto no que se produciu a proclamación da Segunda República e as reformas que 

se realizaron para modernizar e democratizar a sociedade española.  

 Coñecer as causas que desencadearon a Guerra Civil española e saber explicar, coa axuda de 

mapas, a evolución do conflito.  

 Rexeitar as formas de terror e represión impostas sobre a poboación durante o conflito e valorar 

o impacto da guerra sobre a poboación civil.  

 Comprender a situación política e económica de España ao finalizar o conflito.  

 Analizar o contexto social e político de Galicia entre 1898 e 1939  
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▪ B5.1. 

Período de 

entreguerras: 

do final da 

Gran Guerra 

ao crac do 29 

e a Gran 

Depresión.  

 

 

▪ B5.1. Coñecer e 

comprender os 

acontecementos, 

os feitos e os 

procesos máis 

importantes do 

período de 

entreguerras, e a 

súa conexión co 

presente, e 

estudar a 

xerarquía causal 

nas explicacións 

históricas sobre 

esta época.  

 

 

▪ XHB5.1.1. 

Analiza 

interpretacións 

diversas de 

fontes históricas 

e historiográficas 

de distinta 

procedencia.  

 

 

▪ A partir de fontes 

diversas,describe a 

situación de posguerra en 

Europa e no resto das 

potencias participantes na 

Primeira Guerra Mundial 

e explica o proceso de 

crecemento que se deu en 

EUA tras a Guerra e as 

causas do seu posterior 

declive.  

▪ Explica as causas da 

crise de 1929.  

▪ Analiza gráficos sobre 

as cotizacións na bolsa de 

New York.  

▪ Enumera os principios 

básicos do New Deal a 

partir do discurso de 

Roosevelt.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Portafolio  

▪ Proba 

escrita  

 

 

▪ XHB5.1.2. Relaciona algunhas 

cuestións concretas do pasado co 

presente e as posibilidades do 

futuro, como o alcance das crises 

financeiras de 1929 e de 2008.  

 

 

 

▪ Describe o 

sistema 

económico 

capitalista e o 

carácter 

inevitable das 

súas crises.  

 

 

▪ CSC  

▪ CAA  

 

 

▪ Portafolio  

 

 

 

 

▪ Expón o paso da crise 

bolsista á crise 

económica,táboas sobre 

indicadores económicos na 

década dos trinta e extrae 

conclusións.  

▪ Define as causas de que se 

producira a mundialización 

da crise e as súas repercusións  

▪ Establece semellanzas entre 

a crise de 1929 e a de 2008.  

 

 

▪ CMCCT  

 

 

▪ XHB5.1.3. Discute 

as circunstancias da 

loita polo sufraxio 

da muller.  

 

▪ Busca información en Internet,e en 

fontes impresas dispoñibles na 

biblioteca sobre o movemento 

sufraxista, e enumera 

 

▪ CSC  

▪ CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Port

afoli

o  
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 cronoloxicamente o acceso ao voto 

feminino no mundo.  

 

▪ 

Deb

ate  

 

 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B5.2. 

Fascismo 

italiano e 

nazismo 

alemán.  

 

 

▪ B5.2. Analizar 

as causas do 

auxe dos 

fascismos en 

Europa.  

 

 

▪ XHB5.2.1. 

Explica diversos 

factores que 

fixeron posible o 

auxe do fascismo 

en Europa.  

 

 

▪ Expón as causas 

polas que se deu o 

auxe do fascismo en 

Italia e os seus 

principios ideolóxicos.  

▪ Explica por que se 

produciu o ascenso do 

nazismo en Alemaña e 

as súas principais 

características.  

▪ Explica por que o 

fascismo e o nacismo 

son considerados 

rexímenes 

autoritarios.  

▪ Describe a 

persecución que 

promoveu o nazismo á 

oposición e, 

concretamente, aos 

xudeus.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Prob

a 

escri

ta  

 

 

▪ a  

▪ c  

▪ d  

▪ g  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B5.3. II 

República 

española e a 

Guerra Civil.  

 

 

▪ B5.3. Coñecer 

as tensións que 

levaron en 

España á 

proclamación da 

II República e 

ao estoupido da 

Guerra Civil  

 

 

▪ XHB5.3.1. 

Explica as 

principais 

reformas durante 

a II República 

española, e 

reaccións a elas.  

 

 

▪ Expón os factores 

que levaron á crise ao 

sistema da 

Restauración e a 

ditadura de Primo de 

Rivera.  

▪ Describe o contexto 

no que se levou a cabo 

ata a proclamación da 

Segunda República 

española tras as 

eleccións de 1931.  

▪ Explica as principais 

características da 

constitución de 1931.  

 

▪ Sintetiza as grandes 

reformas do Bienio 

Reformista nos 

ámbitos militar, 

relixioso, 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CCL  

▪ CD  

 

 

▪ 

Prob

a 

escri

ta  
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territorial,agrario e 

educativo,indicando 

as reaccións que 

xeraron estas 

reformas.  

▪ Fai un cadro onde 

aparecen as reformas 

do bienio reformista: 

causas e 

consecuencias.  

▪ Describe os 

obxectivos da 

República na 

educación e a cultura e 

o novo papel das 

mulleres  

▪ Analiza o periodo 

conservador da II 

República ..  

▪ Busca información 

en Internet sobre os 

sucesos de Casas 

Viejas.  

 

 

 

▪ XHB5.3.2. Explica 

as causas da Guerra 

Civil española no 

contexto europeo e 

internacional.  

 

 

▪ Desenvolve as causas da Guerra Civil española .  

▪ Describe a trascendencia internacional da Guerra 

Civil española.  

▪ Explica,coa axuda de mapas, a evolución do conflito.  

▪ Menciona os problemas internos aos que se enfrontou 

a República durante a guerra  

▪ Explica as nefastas consecuencias da guerra  

▪ Analiza un cadro histórico:O Guernica.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ Portfolio  

▪ Proba 

escrita  

 

 

 

UNIDADE 10.A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Coñecer as causas que desencadearon a Segunda Guerra Mundial.  

 Expor o desenvolvemento da guerra e identificar as súas ofensivas máis importantes.  

 Definir o concepto de ‘guerra total’ e explicar por que a Segunda Guerra Mundial se considera 

como tal.  

 Describir as características da Segunda Guerra Mundial en canto á ocupación de territorios e a 

violencia exercida sobre os seus habitantes.  

 Explicar o Holocausto xudeu e valorar o seu alcance como un acontecemento que marcou a 

historia a partir do século XX.  

 Describir as consecuencias demográficas, económicas e políticas do conflito.  

 Expor a fundación da Organización das Nacións Unidas, os seus órganos de goberno e o seu 

labor.  
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 Coñecer o papel que xoga a ONU na actualidade.  

 

▪ B6.1. 

Orixes da II 

Guerra 

Mundial.  

 

 

▪ B6.1. 

Coñecer as 

causas da II 

Guerra 

Mundial.  

 

 

▪ XHB6.1.1. 

Recoñece a 

xerarquía causal 

(diferente 

importancia 

dunhas causas 

ou outras 

segundo as 

narrativas).  

 

 

▪ Coñece as causas da 

Segunda Guerra Mundial: a 

política expansionista dos 

totalitarismos, as agresións 

bélicas a outros países, a 

debilidade das democracias 

e a formación das alianzas.  

▪ Explica a partir de mapas a 

política exterior agresiva de 

Italia e Alemaña.  

▪ Enumera as alianzas que 

se asinaron entre as 

potencias.  

▪ Análise de texto:O Pacto 

Xermánico-Soviético.  

 

 

▪ 

expan

siva  

 

 

▪ 

Portafoli

o  

▪ Proba 

escrita  

 

 

▪ g  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B6.2. 

Desenvolvement

o da II Guerra 

Mundial: 

extensión, fases, 

formas de guerra 

e principais 

consecuencias.  

 

 

▪ B6.2. 

Coñecer os 

principais 

feitos da II 

Guerra 

Mundial, 

diferenciar 

as escalas 

xeográficas 

nesta guerra 

(europea e 

mundial) e 

entender o 

concepto de  

 

 

▪ 

XHB6.

2.1. 

Sitúa 

nun 

mapa as 

fases do 

conflito

.  

 

 

▪ Traballa con mapas e 

explica as ofensivas que 

levaron a cabo as potencias 

do Eixe e o cambio nas 

alianzas bélicas.  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

 

 

▪ 

Portafoli

o  

 

 

 

UNIDADE 11. GUERRA FRÍA E DECOLONIZACIÓN  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Coñecer a evolución dos Estados Unidos e a URSS tras a Segunda Guerra Mundial.  

 Analizar as causas que explican a polarización do mundo en dous bloques antagónicos.  

 Expor a situación de Alemaña durante a Guerra Fría e as consecuencias do levantamento do 

muro de Berlín.  

 Identificar os principais conflitos da Guerra Fría.  

 Explicar os motivos que conduciron á “coexistencia pacífica” dos anos 50 e 60.  

 Recoñecer as causas e as principais etapas do proceso de descolonización e situalo no seu 

contexto correspondente  

 

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritor

es  

Competencias 

Clave  

Instrument

os  

avaliación  
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▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

 

 

▪ B6.4. 

Nova 

xeopolítica 

mundial: 

Guerra 

Fría e 

plans de 

reconstruci

ón 

posbélica.  

 

 

▪ B6.4. 

Comprender o 

concepto de 

Guerra Fría no 

contexto de 

despois de 

1945, e as 

relacións entre 

os dous 

bloques, os 

EEUU e a 

URSS.  

 

 

▪ XHB6.4.1. 

Utilizando 

fontes 

históricas e 

historiográfica

s, explica 

algúns dos 

conflitos 

enmarcados na 

época da 

Guerra Fría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Coñece a situación da 

posguerra mundial e describe 

a división do mundo en dous 

grandes bloques separados 

por un “telón de aceiro”.  

▪ Define os conceptos de 

“bloques” e “Guerra Fría” e 

coñece os distintos escenarios 

onde se produciu o 

enfrontamento entre ambas 

potencias  

▪ Describe en que consistiu o 

Plan Marshall e cal era o seu 

obxectivo  

▪ Explica a nova xeopolítica 

mundial utilizando textos e 

imaxes propagandísticas oi 

irónicas do bloque soviético e 

do bloque norteamericano.  

▪ Busca información en 

Internet sobre a Otan e o 

Pacto de Varsovia.  

▪ Utiliza un mapa para 

explicar a crise alemá e o 

bloqueo de Berlín.  

▪ Expón en que consistiu o 

conflito en Oriente Próximo e 

atribúe a súa orixe a unha 

vontade de compensación 

polo Holocausto xudeu.  

▪ Describe como as diferentes 

guerras árabe-israelís 

modificaron a partición 

proposta pola ONU, a través 

da obser-vación dun mapa  

▪ Explica a situación actual do 

conflito a través da procura de 

información na Rede  

 

▪ Busca información en 

Internet sobre a guerra de 

Corea e a crisis dos misiles.  

▪ Explica en que consistiu a 

chamada coexistencia 

pacífica a partir de textos de 

J.F Kennedy e Khruschev,  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 

 

▪ 

Port

afoli

o  

▪ 

Prob

a 

escri

ta  
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▪ XHB6.4.2. 

Describe as 

consecuencias 

da guerra de 

Vietnam.  

 

 

Busca información en Internet 

sobre a Guerra de Vietnam e 

explica cal foi a súa 

traxectoria e consecuencias  

 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

 

 

 

▪ 

Prob

a 

escri

ta  

 

 

 

▪ 

a  

▪ 

d  

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

 

 

▪ B6.5. 

Procesos 

de 

descoloniz

ación en 

Asia e 

África.  

 

 

▪ B6.5. Organizar 

os feitos máis 

importantes da 

descolonización de 

posguerra no 

século XX e 

comprender os 

límites da 

descolonización e 

da independencia 

nun mundo 

desigual.  

 

 

▪ XHB6.5.1. 

Describe os 

feitos 

relevantes do 

proceso 

descolonizad

or.  

 

 

▪ Explica o concepto de 

descolonización e 

esquematiza as causas 

que propiciaron este 

proceso.  

▪ En mapas de África e 

Asia sinala as etapas de 

descolonización,destgac

ando os lugares de 

enfrontamentos bélicos 

coas metrópoles para 

acadar a independencia.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Portafol

io  

▪ Proba 

escrita  

 

 

 

    

▪ 

XHB6.5.2. 

Distingue 

entre 

contextos 

diferentes 

do mesmo 

proceso, 

por 

exemplo, 

África 

subsaharian

a (anos 50 

e 60) e a 

India 

(1947).  

 

 

▪ Expón que foi a 

Conferencia de 

Bandung, os seus 

participantes e os 

seus obxectivos  

▪ Explica o termo 

“Movemento dos 

Países non 

Aliñados”.  

▪ Establece relación 

entre 

descolonización e 

neocolonialismo.  

▪ Busca información 

e elabora pequenas 

biogreafías de 

Ghandi, Sukarno, 

Lumumba,Nasser,Ne

lson mandela,Ho 

Chi Minh, Senghor, 

 

CSC  

▪ CAA  

▪ CD  

 

 

▪ 

Portafolio  

▪ Proba 

escrita  
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Yasser Arafat.  

 

       

 

 

 

UNIDADE 12. CAPITALISMO E COMUNISMO: DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Expor as diferenzas entre o bloque capitalista e o bloque comunista e identificar as dúas potencias 

que se erixiron como líderes de cada un deles.  

 Entender o proceso de construción de Europa tras a Segunda Guerra Mundial.  

 Coñecer os factores que, tras a Segunda Guerra Mundial, lles permitiron aos Estados Unidos se 

converter no líder do mundo capitalista.  

 Explicar o proceso de crecemento que se deu nos EUA até chegar á crise enerxética en 1973.  

 Describir que é o Estado do benestar e os piares sobre os que se sustenta.  

 Valorar a loita das mulleres pola igualdade e identificar as dificultades coas que se encontran para 

lograla.  

 Recoñecer as características da Unión Soviética, como unha gran potencia mundial, e o proceso de 

expansión do comunismo no mundo.  

 Identificar os cambios experimentados na URSS tras a morte de Stalin e coñecer as causas da crise e 

o afundimento do comunismo.  

 Analizar as características de dúas concepcións distintas da arte, dos EUA e da URSS, reflexo dos 

seus dous sistemas contrapostos de organización social: o Pop Art e o realismo socialista.  

 

UNIDADE 13. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975)  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Identificar as características básicas do sistema político franquista.  

 Avaliar as políticas económicas emprendidas polo franquismo na posguerra e a situación de penuria 

económica á que tivo que facerlle fronte a poboación.  

 Comprender a condición da muller durante o franquismo.  

 Coñecer as medidas introducidas polos tecnócratas no réxime e as súas consecuencias.  

 Identificar os focos expulsores e receptores das migracións da década de 1960 así como as súas 

características principais.  

 Describir os cambios da sociedade española a partir da década de 1960.  

 Identificar os principais movementos de oposición ao franquismo e reflexionar de forma crítica sobre 

a represión que exerceu o réxime.  

 

 Analizar as causas da crise da ditadura desde principios dos anos 70.  

 Coñecer a evolución política, social e económica de Galicia durante o franquismo.  

 

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritores  Competencias 

Clave  

Instrumentos  

avaliación  

 

 

▪ 

a  

▪ 

d  

▪ 

 

▪ B7.1. 

Evolución 

dos bloques 

soviético e 

capitalista. 

 

▪ B7.1. Entender os 

avances 

económicos dos 

réximes soviéticos 

e os perigos do seu 

 

▪ 

XHB7.1.1. 

Explica os 

avances 

dos 

 

▪ Establece as diferenzas 

básicas entre o sistema 

capitalista americano e o 

sistema comunista da URSS.  

▪ Expón por que os EUA se 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

 

▪ 

Portafol

io  

▪ Proba 

escrita  



 

   79 

 

g  

▪ 

h  

 

O "Welfare 

State".  

 

illamento interno, 

así como os 

avances 

económicos do 

"Welfare State" en 

Europa.  

 

réximes 

soviéticos 

e do 

"Welfare 

State" en 

Europa.  

 

impuxeron como líderes do 

mundo capitalista tras a guerra.  

 

▪ Sintetiza as características 

políticas, económicas e sociais 

do sistema soviético.  

▪ Desenvolve a evolución da 

economía dos EUA e de 

Europa Occidental durante a 

posguerra mundial e a súa 

relación coa sociedade de 

consumo.  

▪ Expón os aspectos que 

conduciron a propor unha 

unión de países europeos  

▪ Explica como conseguiu 

Xapón converterse na segunda 

potencia económica mundial e 

os trazos que caracterizan o seu 

sistema económico.  

▪ .Explica os pasos que levaron 

á constitución da CEE e como 

se foi ampliando  

▪ Describe o funcionamento da 

CEE e as súas principais 

institucións  

▪ Identifica, a partir dun mapa, 

as zonas de Europa nas que se 

estendeu a influencia soviética 

e explica o termo 

“Democracias populares”.  

▪ Coñece o sistema económico 

e político das democracias 

populares e a súa relación coa 

URSS  

▪ Explica as reformas que 

introduciu Jruschov na URSS e 

en que consitiu a 

desestalinización.  

▪ Expón as causas do colapso 

do sistema soviético e os 

motivos de descontento da 

poboación soviética.  

▪ Comenta, con axuda de 

textos, a situación da URSS 

cando Gorbachov chegou ao 

poder  

▪ Explica en que consiste o 

Estado de Benestar ,como se 

▪ 

CCL  
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financia e os avances que 

promoveu en Europa.  

 

▪ Expón a evolución do bloque 

comunista tras a Guerra Fría: a 

expansión mundial e o seu 

posterior declive.  

▪ Busca en Internet imaxes 

sobre o “Pop art” e o realismo 

social e establece diferenzas en 

canto ao estilo artístico,os 

prsonaxes,os temas e a 

intencionalidade  

 

 

    

▪ 

XHB7.1.2. 

Recoñece 

os 

cambios 

sociais 

derivados 

da 

incorporac

ión da 

muller ao 

traballo 

asalariado  

 

 

▪ Pon exemplos concretos 

sobre os avances das mulleres 

na consecución da igualdad 

ecos homes.  

▪ Elabora un informe sobre as 

desigualdades existentes na 

actualidade na vida cotiá,nos 

estudos,no trabllo,na 

empresa,na política.  

▪ Explica o significado da 

expresión “o teito de 

cristal”das mulleres  

 

 

▪ 

CSC  

 

 

▪ 

Debate  

 

 

 

▪ 

f  

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ l  

▪ 

m  

 

 

▪ B7.2. 

Crise do 

petróleo 

(1973).  

 

 

▪ B7.2. 

Comprender o 

concepto de crise 

económica e a súa 

repercusión 

mundial nun caso 

concreto.  

 

 

▪ XHB7.2.1. 

Compara a crise 

enerxética de 

1973 coa 

financeira de 

2008.  

 

 

▪ Explica por que o 

petróleo desencadenou 

unha crise económica.  

▪ Analiza os seus efectos 

sobre o PNB e sobre o 

emprego,a través de 

diferentes gráficos de 

diferentes países 

occidentais.  

▪ Busca información en 

Internet sobre as causas da 

crise de 2008.  

▪ Analiza os seus efectos 

sobre o estado de 

bienestara través da 

observación de 

gráficos,sobre a 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Portafol

io  

▪ Proba 

escrita  
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distribución do gasto 

público, sobre o emprego, 

sobre a débeda pública.  

▪ Compara as causas da 

crise de 1973 e as de 2008 

e as súas consecuencias.  

 

 

 

▪ 

a  

▪ 

c  

▪ 

d  

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

▪ 

ñ  

 

 

▪ B7.3. 

Ditadura 

de Franco 

en España.  

 

 

▪ B7.3. 

Explicar 

as causas 

de que se 

establecer

a unha 

ditadura 

en España 

tras a 

Guerra 

Civil, e 

como foi 

evoluciona

ndo esa 

ditadura 

desde 

1939 a 

1975.  

 

 

▪ XHB7.3.1. Coñece a 

situación da posguerra e a 

represión en España, así 

como as fases da ditadura 

de Franco  

 

 

▪ Explica por que o 

franquismo era un réxime 

totalitario.  

▪ Sinala as bases do 

réxime franquista e os 

seus principios 

ideolóxicos.  

▪ Elabora un esquema 

coas etapas do 

franquismo.  

▪ Explica o concepto de 

autarquía e analiza as 

súas consecuencias 

sociais,utilizando diverso 

material gráfico.  

▪ Busca información 

sobre a situación da 

muller no franquismo e 

elabora un informe 

comparando os dereitos 

das mulleres actuais cos 

que tiñan durante o 

réxime franquista.  

▪ Explica o que era a 

sección feminina e os 

seus valores.  

▪ Explica o que foi o Plan 

de Estabilización.  

▪ Describe como os 

cambios producidos na 

España dos anos 60 

afectaron aos costumes e 

os xeitos de vida dos seus 

habitantes.  

▪ Busca información 

sobre o exilio 

republicano,sinalando 

que países recolleron aos 

refuxiados españois.  

▪ Analiza a represión no 

 

▪ 

CSC  

 

 

▪ Proba 

escrita  
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interior de España no 

plano político,social e 

cultural.  

▪ Busca información do 

franquismo en Galicia e 

fai unha pequena síntese.  

▪ Sinala as forzas 

políticas e movementos 

sociais opostos ao 

franquismo.  

 

 

    

▪ XHB7.3.2. 

Discute como 

se entende en 

España e en 

Europa o 

concepto de 

memoria 

histórica  

 

 

▪ Explica que se 

entende por 

recuperación da 

memoria histórica e 

os seus obxectivos  

 

 

 

 

 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Debate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Identificar as causas polas que o franquismo non sobreviviu tras a morte de Franco.  

 Coñecer o proceso de transición á democracia e as políticas desenvolvidas polos primeiros gobernos 

democráticos en España.  

 Recoñecer os trazos esenciais da Constitución de 1978 e a estrutura territorial resultante do novo 

Estado das Autonomías.  

 Detallar as características do Golpe de Estado do 23-F.  

 Coñecer os principais partidos políticos españoles e o sistema electoral e analizar as medidas de 

goberno impulsadas polo PSOE e o PP.  

 Apreciar as relaciones internacionais de España e o seu papel no mundo.  

 Analizar os cambios sociais e económicos que se produciron na sociedade española durante as tres 

últimas décadas e a evolución do Estado do Benestar.  

 Describir o desenvolvemento político, económico e demográfico de Galicia en democracia.  

 Analizar as correntes artísticas do século XX en España e en Galicia.  

 

Obxectivos  Contidos  Criterios 

de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritores  Co

mp

ete

nci

as 

Instrumento

s  

avaliación  
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Cla

ve  

 

a  

▪ c  

▪ d  

▪ g  

▪ h  

▪ l  

▪ ñ  

 

 

▪ B8.3. 

Transición 

política en 

España: da 

ditadura á 

democracia 

(1975-

1982).  

 

 

▪ B8.3. 

Coñecer os 

principais 

feitos que 

conduciron ao 

cambio 

político e 

social en 

España despois 

de 1975, e 

sopesar 

distintas 

interpretacións 

sobre ese 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ XHB8.3.1. Compara 

interpretacións sobre a Transición 

española nos anos setenta do século 

XX e na actualidade.  

 

 

 

 

 

▪ XHB8.3.2. Enumera e describe 

algúns dos principais fitos que 

deron lugar ao cambio na sociedade 

española da transición: coroación 

de Xoán Carlos I, lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 

1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da 

Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado 

das autonomías, etc  

 

▪ Analiza o gráfico sobre o 

resultado das eleccións xerais de 

1977.  

▪ Describe a Constitución de 1978 e 

como se organizou o sistema 

político español a partir dela  

▪ Utilizando un mapa explica como 

se organiza territorialmente España 

e en que consiste o Estado das 

Autonomías.  

▪ Localiza correctamente no tempo 

os principais acontecementos do 

proceso autonómico de Galicia.  

▪ Busca información en Internet e 

analiza o “Golpe do 23-F”.  

▪ Fai un informe sobre as 

mobilizacións sociais que 

contribuiron ao establecemento da 

democracia e o papel que 

desempeñou cada un dos sectores 

da sociedade  

 

 

▪ Valora a 

perspectiva 

histórica 

sobre a 

Transición 

española a 

partir de 

diversas 

fontes e 

documentos

.  

 

▪ Describe a 

situación de 

España tras 

a morte de 

Franco e o 

proceso de 

cambio que 

se iniciou 

nese 

momento.  

▪ Saca 

conclusións 

a partir da 

lectura do 

discurso de 

Juan Carlos 

I.  

▪ Analiza o 

papel de 

Adolfo 

Suárez no 

desmantela

mento do 

franquismo.  

▪ Explica o 

significado 

da Lei para 

a reforma 

Política de 

1976.  

▪ Explica 

que foi a lei 

de amnistía.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

▪ 

CSC 

▪ 

CCL  

 

 

▪ 

Portf

olio  

 

 

 

 

 

▪ 

Port

afoli

o  

▪ 

Prob

a 

escri

ta  
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▪ XHB8.3.3. Analiza o 

problema do terrorismo en 

España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): a xénese e a 

historia das organizacións 

terroristas, a aparición dos 

primeiros movementos 

asociativos en defensa das 

vítimas, etc.  

 

 

▪ Busca información sobre os diferentes grupos 

terroristas tanto de extrema esquerda como de 

extrema dereita.  

▪ Utilizando un gráfico analiza o número de 

vítimas do terrorismo.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ Portafolio  

▪ Debate  

 

 

UNIDADE 15. O MUNDO ACTUAL.GLOBALIZACIÓN E REVOLUCIÓN TECNOLÓXICA  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 

 Expor as causas do fin da división do mundo en bloques.  

 Recoñecer as características da nova orde internacional e as causas que fixeron dos Estados Unidos a 

única superpotencia mundial.  

 Describir a evolución europea posterior á caída do muro de Berlín.  

 Explicar o desenvolvemento da construción da Unión Europea e as súas políticas.  

 Detallar as causas e as características da crise económica mundial de 2008.  

 Identificar os principais conflitos bélicos actuais en Europa, América, Asia e África, así como o papel 

do terrorismo no panorama internacional.  

 Expor as características da arte no mundo actual..  

 Definir en que consiste a globalización e que efectos ten sobre a economía.  

 Explicar en que consiste a Terceira Revolución Industrial, a súa estreita vinculación coa globalización 

e os cambios que supuxo.  

 Identificar os riscos medioambientais derivados dunha explotación masiva dos recursos naturais e a 

necesidade dun desenvolvemento sostible, e elaborar un proxecto relativo a isto.  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 

avaliación  

Estándares de 

aprendizaxe  

Descritore

s  

Competencia

s Clave  

Instrumentos  

avaliación  

 

 

▪ a  

▪ d  

▪ g  

▪ l  

 

 

▪ B8.1. 

Formas 

económicas 

e sociais do 

capitalismo 

no mundo.  

 

 

▪ B8.1. Interpretar 

procesos a medio 

prazo de cambios 

económicos, 

sociais e políticos 

a nivel mundial.  

 

 

▪ XHB8.1.1. 

Interpreta o 

renacemento 

e o declive 

das nacións 

no novo 

mapa 

político 

europeo desa 

época  

 

 

▪ Analiza as causas da 

fin da división do 

mundo en bloques a 

partir de 1990.  

▪ Analiza o papel dos 

EEUU na nova orde 

mundial e explica o 

xiro da política 

internacional tralos 

atentados contra as 

torres xemelgas de 

Nova York.  

▪ Observa nun mapa de 

Europa os cambios 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

 

 

▪ 

Porta

folio  

▪ 

Proba 

escrit

a  
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territoriais:xurdimento 

de novos 

países,reestructuración 

doutros e o modelo 

económico.  

 

 

▪ XHB8.1.2. 

Comprende os 

proles e contras do 

estado do benestar.  

 

 

▪ Explica as causas da 

crise do modelo de 

benestar .  

▪ Analiza as políticas de 

austeridade.  

 

 

▪ CSC  

 

 

▪ Portafolio  

▪ Debate  

 

 

▪ 

a  

▪ 

d  

▪ 

g  

 

 

▪ B8.2. 

Colapso dos 

réximes 

soviéticos e as 

súas 

consecuencias.  

 

 

▪ B8.2. 

Coñecer as 

causas e as 

consecuencias 

inmediatas do 

colapso da 

URSS e outros 

réximes 

socialistas.  

 

 

▪ XHB8.2.1. 

Analiza 

aspectos 

políticos, 

económicos 

e culturais 

dos cambios 

producidos 

tralo 

colapso da 

URSS.  

 

 

▪ Describe o proceso de 

desintegración da URSS 

e sitúao 

cronoloxicamente  

 

▪ Explica como afectou o 

conxunto do bloque 

comunista a desaparición 

da URSS  

▪ .Explica como se 

transformaron os 

sistemas políticos de 

Europa do Leste e a fin 

do comunismo  

▪ Expón que supuxo a 

apertura do muro de 

Berlín e a importancia da 

reunificación alemá.  

▪ Analiza a situación de 

China na nova orde 

mundial e valora o seu 

sistema político.  

 

 

▪ 

CSC  

▪ 

CA

A  

▪ 

CCL  

 

 

▪ Proba 

escrita  

 

 

 

▪ 

a  

▪ 

c  

▪ 

d  

▪ 

g  

▪ 

h  

 

▪ B8.4. Camiño 

cara a Unión 

Europea: desde 

a unión 

económica a 

unha futura 

unión política 

supranacional.  

 

 

▪ B8.4. 

Entender a 

evolución da 

construción 

da Unión 

Europea.  

 

 

▪ XHB8.4.1. 

Discute sobre a 

construción da 

Unión Europea e 

do seu futuro.  

 

 

▪ Sinteiiza o proceso de 

construción da UE e os 

grandes eixes das súas 

políticas comúns.  

▪ Describe as fases de 

ampliación da UE e cita 

que membros se 

incorporaron nelas.  

▪ Explica os obxectivos 

do Acordo de Maastrich 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Portafoli

o  

▪ Debate  

▪ Proba 

escrita  
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▪ 

l  

 

e o acordo de Schengen  

 

 

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

▪ 

ñ  

 

 

▪ B10.1. 

Relación entre 

o pasado, o 

presente e o 

futuro a través 

da historia e a 

xeografía.  

 

 

▪ B10.1. 

Recoñecer 

que o pasado 

non está 

"morto e 

enterrado", 

senón que 

determina o 

presente e os 

posibles 

futuros e 

espazos, ou 

inflúe neles.  

 

 

▪ XHB10.1.2. 

Sopesa como 

unha Europa en 

guerra durante o 

século XX pode 

chegar a unha 

unión 

económica e 

política no 

século XXI.  

 

 

▪ Valora as vantaxes e 

inconvenientes da 

pertenza á UE  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

▪ 

Portafoli

o  

▪ Debate  

 

 

▪ 

e  

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

 

 

▪ B9.1. A 

globalización 

económica: 

concepto e 

características.  

 

 

▪ B9.1. 

Definir a 

globalización 

e identificar 

algúns dos 

seus factores.  

 

 

▪ XHB9.1.1. 

Procura na 

prensa novas 

dalgún sector 

con relacións 

globalizadas, e 

elabora 

argumentos a 

favor e en 

contra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Define o concepto de 

globalización e 

domprende as súas 

causas.  

▪ Elabora un cadro con 

distintos ámbitos da 

globalización a partir de 

imaxes.  

▪ Analiza a 

deslocalización industrial 

a través da observación 

dun mapa.  

▪ Identifica os efectos da 

globalización e analiza os 

memsos mediante a  

 

observación dun mapa da 

distribución da riqueza 

no mundo.  

▪ Observa un mapamundi 

no que se reflicten os 

conflitos do século XXI e 

relacionaos coa pobreza.  

 

 

 

 

 

▪ Fai valoracións da 

problemátrica dos 

 

▪ CSC  

▪ CD  

▪ CCL  

▪ 

CAA  

▪ 

CSIE

E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 

Portafoli

o  

▪ Proba 

es  
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▪ XHB9.1.2. 

Elabora 

discusións sobre 

o eurocentrismo 

e a 

globalización.  

 

 

refuxiados a partir da 

observación de gráficos 

sobre as peticións de 

asilo na UE e mapas 

sobre as rutas migratorias 

cara Europa.  

▪ Busca información 

sobre ONGs e describe 

cales son as actuacións e 

valora o papel que 

desempeñan no mundo 

globalizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Debate  

 

 

e  

▪ f  

▪ g  

▪ h  

▪ l  

 

 

▪ B9.2. Papel 

da 

Revolución 

Tecnolóxica 

na 

globalización

.  

 

 

▪ B9.2. Identificar 

algúns dos 

cambios 

fundamentais que 

supón a 

Revolución 

Tecnolóxica.  

 

 

▪ XHB9.2.1. 

Analiza algunhas 

ideas de progreso e 

retroceso na 

implantación das 

recentes 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación, a 

distintos niveis 

xeográficos.  

 

 

▪ Explica os aspectos 

que definen a 

revolución 

tecnolóxica actual.  

▪ Analiza gráficos 

sobre o gasto en I+D 

en diversos países e 

saca conclusións 

sobre a brecha 

tecnolóxica.  

▪ Analiza un gráfico 

sobre usuarios de 

Internet en 2015 

agrupados por 

continentes e 

identifica vantaxes e 

 

▪ CSC  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

▪ CD  

 

 

▪ 

Portaf

olio  
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riscos.  

 

 

▪ g  

▪ h  

▪ l  

▪ ñ  

 

 

▪ B10.1. 

Relación 

entre o 

pasado, o 

presente e o 

futuro a 

través da 

historia e a 

xeografía.  

 

 

▪ B10.1. 

Recoñecer que o 

pasado non está 

"morto e 

enterrado", senón 

que determina o 

presente e os 

posibles futuros e 

espazos, ou inflúe 

neles.  

 

 

▪ XHB10.1.3. 

Compara (nun 

aspecto ou en 

varios) as 

revolucións 

industriais do 

século XIX coa 

revolución 

tecnolóxica de 

finais do século XX 

e principio do XXI  

 

 

▪ Establece 

comparacións entre 

as revolucións 

industriais do século 

XIX e a actual 

revolución 

tecnolóxica  

 

 

▪ CSC  

▪ 

CMC

CT  

▪ 

CAA  

 

 

▪ 

Portaf

olio  

▪ 

Debat

e.  

 

 

▪ e  

▪ g  

▪ h  

▪ l  

▪ 

m  

 

 

▪ B9.3. 

Consecuencia

s da 

globalización

. Relacións 

interrexionais

; focos de 

conflito.  

 

 

▪ B9.3. 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.  

 

 

▪ XHB9.3.1. Crea 

contidos que 

inclúen recursos 

como textos, mapas 

e gráficos, para 

presentar algún 

aspecto conflitivo 

das condicións 

sociais do proceso 

de globalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Busca información 

sobre refuxiados e 

desprazados e 

elabora un informe 

sobre os lugares de 

orixe,as rutas que 

utilizan,lugares de 

destino,condicións 

da viaxe e 

condicións de 

acollida e elabora 

unha presentación.  

 

 

▪ Relaciona o 

modelo da 

globalización e os 

riscos 

medioambientais.  

▪ Explica que son os 

“cumes sobre o 

planeta” e sinala os 

principais e os 

acordos adoptados 

 

▪ CSC  

▪ CD  

▪ 

CAA  

▪ CCL  

▪ 

CMC

CT  

 

 

 

 

 

▪ 

CSIE

E  

 

 

▪ 

portaf

olio 

 

 

▪ 

g  

▪ 

h  

▪ 

l  

 

▪ B10.1. Relación 

entre o pasado, o 

presente e o 

futuro a través da 

historia e a 

xeografía.  

 

▪ B10.1. 

Recoñecer que o 

pasado non está 

"morto e 

enterrado", 

senón que 

 

▪ XHB10.1.1. Formula 

posibles beneficios e 

desvantaxes para as 

sociedades humanas e 

para o medio natural 

dalgunhas 

 

▪ Elabora unha 

presentación 

dixital sobre os 

posibles 

beneficios e 

desvantaxes 

 

▪ CSC  

▪ 

CMC

CT  

▪ 

CAA  

 

▪ 

Portaf

olio  

▪ 

Expos

ición  
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▪ 

ñ  

 

 determina o 

presente e os 

posibles futuros 

e espazos, ou 

inflúe neles.  

 

consecuencias do 

quecemento global, 

como o desxeamento do 

Báltico.  

 

para as 

sociedades 

humanas e 

para o medio 

natural 

dalgunhas 

consecuencias 

do 

quencemento 

global,como o 

desxeamento 

do Báltico.  

 

▪ CD  

 

▪ 

Debat

e.  

 

 

6.- METODOLOXÍA 

No presente curso 2022-23  plantexamos unha metodoloxía activa e participativa. 

 

 

-. O obxectivo é a formación de persoas activas , con autoestima, curiosas e innovadoras. 

-Se primará a colaboración e o traballo en equipo 

-Mesturamos competencias e coñecementos, nun achegamento onde o alumnado é elemento activo do 

proceso de aprendizaxe.  

-Especial atención terá a figura feminina na historia. Cada unidade ten un apartado específico onde se 

afonda na figura das mulleres, a súa relevancia e rol na historia. O obxetivo e crear un ensino inclusivo , 

con referentes femininos que normalice a igualdade de xénero.  

 

-Fomento das TICs 

-Mostrar un sistema transparente e equitativo de recompensa o rendemento e logro dos obxectivos 

educativos. 

-A profesora expón a liña condutora do tema, e é o alumnado o que con traballo individual e grupal ( 

guiado pola profesora) desenvolve o esquema inicial afondando nos diferentes aspectos do tema. 

-A adquisición de contidos e competencias se realiza a través de unidades didácticas con un enfoque 

interdisciplinar por medio de diversos procedementos como: 

 

utilización do Portaolio: supón: 

 

.Maior implicación por parte do alumnado 

.Mellores relacións entre profesoras e alumnado 

.Maior desenvolvemento de competencias 

.Desenvolvemento autónomo , organización libre e autoreflexión. 

.Traballo constante. 

.Maior capacidade de autocrítica e autocorrección 

  

           . Investigación: observación, recollida , organización e análise de datos. Confrontación de 

hipóteses, interpretación e conclusións. 

          . Explicación multicausal coa compresión e análise de numerosos factores que interveñen nos 

fenómenos( sociais e humanos)  

           . Fomento do uso das TICs para o traballo colaborativo e a intercomunicación do alumno e 

profesora. Especial atención na educación no uso seguro e ético de internet. 

 



 

   90 

 

 

- Dous   exámes presenciais 

. Presenta e temporalización das tareas a realizar. Tareas destinadas a ampliar, aclarar, contextualizar...a 

liña conductora inicial..- Lectura e presentación de documentos , textos, gráficos, mapas , videos. 

Comentario  

 

7.- RECURSOS 

1.- materiais 

 

Libro de texto de Vicens-Vives. 4º ESO 

Caderno de clase 

Recursos dispoñibles na biblioteca do centro 

Dicionarios de termos, históricos… 

Blog da profesora: www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com 

Portafolio dixital google drive, onde queden recollidas as actividades e traballos obxeto da avaliación. 

Aula Virtual  

2.- humanos 

 

      -colaboración con outros departamentos  

       -colaboración con nais/pais ( necesaria para que a metodoloxía participativa poda levarse a 

práctica). As familias deben comprender a necesidade de que a aprendizaxe  eficaz non se limita a unha 

recepción de clase maxistral. A historia non se memoriza sen máis, é necesario xerar un pensamento 

crítico , creativo e con capacidades comunicativas. O traballo diario é clave nesta proposta. 

 

7.- AVALIACIÓN 

 

   1.- INSTRUMENTOS 

 

Caderno de clase Utilizaranse rúbricas para 

calificalo 

Portafolio Utilizaranse rúbricas para 

calificalo 

  

Probas obxetivas. 2 probas cada trimestre  

 

      2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS PESO NA CUALIFICACIÓN 

% 

PROBAS OBXETIVAS 70% 

TRABALLO 

INDIVIDUAL 

10% 

TRABALLO EN 

GRUPO 

15% 

PARTICIPACIÓN 5% 

  

 

 

 A cualificación de cada avaliación será o resultado de ter superado as probas escritas e o traballo 

http://www.cienciassociaisesperanza.blogspot.com/
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persoal( portafolio)tanto individual coma grupal. Haberá ao menos dous exames por avaliación que 

representan o 70% da nota. Estas probas recollerán contidos tratados a través de exercicios prácticos, 

teóricos e vocabulario específico. O 30% restante obterase do traballo e esforzo persoal do alumando 

tanto na casa como na aula,segundo reflicte a táboa anterior.  

  

 

 

 Os traballos e actividades do portafolio e as presentación orais serán correxidos mediante rúbricas de 

avaliación e/ou listas de cotexo.Nas rúbricas de avaliación utilizaremos catro niveis de cualificación: 

Excelente (4), Ben (3), Regular(2) Necesita mellorar (1). Realizarase unha avaliación continua. A non 

presentación dos traballos ou a execución descoidada dos mesmos serán motivo dunha cualificación 

negativa na avaliación correspondente, e susceptibles de recuperación.  

 

 Os traballos e actividades entregados fóra de prazo serán penalizados cun 10 % da puntuación obtida 

por cada día de retraso respecto ao prazo dado.  

 As rúbrica de avaliación de traballos escritos incluirá entre outros indicadores de logro os seguintes 

:ortografía, contido, argumentación das ideas, presentación e limpeza.  

 As rúbricas na exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais,incluirán os seguintes 

indicadores de logro: fluidez,precisión do vocabulario,volumen, postura corporal e contacto visual, 

contido, comprensión do contido).  

 A nota final do curso será a media das tres notas de cada avaliación contemplando,cando proceda, as 

correspondentes recuperacións.  

 Se a cualificación é negativa en xuño haberá unha proba final a finais de  xunio. Nesta proba entrará  

a materia desenvolvida ao longo do curso, dependendo do número de avaliacións que cada alumno deba 

recuperar.A cualificación será a obtida nesta proba nun 90% máis o 10% representado polos exercicos 

de recuperación.  Aqueles alumnos que aproben as tres avaliacións terán actividades de mellora, que 

suporán un 10% da nota final, e corresponderá a nota media das tres avaliacións un 90%. 

  

 

PROBA ESCRITA 

  

   

   CONTIDOS  E ESTRUTURA: valor da proba 10 puntos 

    -práctica: 4 puntos. Comentario dun gráfico, mapa, texto, 

fotografía...Na primeira avaliación o comentario é guiado por preguntas. 

                            -2 preguntas : desenvolvemento de unha cuestión, análise 

comparativo , realización dun esquema conceptual, realización dunha liña cronolóxica.2 puntos 

cada unha. 

    -4 conceptos de vocabulario: 0,50 puntos cada un. Describir de 

forma breve( 4 ou 5 liñas) pero completa un concepto.  

 

Se valora a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. A mala presentación e faltas pode 

supoñer ata 1 punto de desconto na nota final. 

 

 

 

 

8.- PLAN DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES  
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 O alumnado que promocione a 4º de ESO coa materia de Xeografía e Historia de cursos 

anteriores terá un exame e actividades fixadas pola profesora. O exame contarä o 60% e a 

asistencia a clase e o traballo o 40% 

 Realizaranse 3  probas escritas.  

 O/a alumno/a poderá recuperar o parcial ou parciais avaliados negativamente nunha nova proba 

final ,segundo o calendario establecido pola xefatura de estudos.  

 Se o alumno/a non conseguirá avaliación positiva en xuño,terá dereito a presentarse a proba 

extraordinaria do mes de xuño.Nesta proba entrará a totalidade da materia.  

 

9.- CONTIDOS TRASVERSAIS 

 

CONTIDOS TRASVERSAIS  

 Educación ambiental e educación para a saúde  

 

Potenciaremos no alumnado actitudes de protección e respecto polo medio e trataremos de 

facerlles partícipes da búsqueda de solución aos problemas existente.Tamén fomentaremos 

actitudes de consumo responsable que contribúan a reducir a sobreexplotación dos recursos en aras 

dun desenvolvemento sustentable e saúdable.  

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos  

 

Reivindicaremos o papel da muller nas diferentes etapas históricas coa finalidade de promover 

entre o alumnado actitudes de rechazo cara calquera tipo de discriminación e o fomento da 

igualdade entre homes e mujeres en todos os ámbitos da vida, incluíndo o doméstico. Todolos 

temas teñen un apartado adicado a muller. Situación da muller nas diferentes situación históricas 

así como profundizar en referentes femenínos ( artistas, pensadoras, políticas…). Este curso 

presentamos o proxecto de Innovación Educativa, un proxecto interdisciplinar que ten como 

obxetivo que o alumnado acceda o coñecemento dunha forma autónoma , reflexiva e con espíritu 

crítico. Neste proxecto centraremos os traballos en grupo, utilizando a aula virtual e google drive. 

 

 

 

 Respecto á diversidade e educación para a paz  

 

Fomentaremos o traballo colaborativo con grupos heteroxéneos para que o alumnado aprecie a 

diferenza como unha oportunidade de enriquecemento mutuo e non como un problema. 

 

 

Respecto ao patrimonio cultural  

Aspiramos a fomentar no noso alumnado unha valoración positiva do noso patrimonio cultural 

para que o respecte e contribúa a súa conservación. 

 

 

 Comprensión lectora e expresión oral e escrita.  

 

o Adicarase parte do tempo lectivo á lectura comprensiva de textos en soportes diversos e con 

diversas finalidades ( adquirir novos coñecementos, contrastar fontes, realizar esquemas , 

resumos…). Adicarase especial atención ao traballo coa prensa na aula coma fonte de información 

en relación cos contidos traballados na aula.  
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o O alumnado deberá elaborar, individualmente ou en grupo, traballos escritos de distinto tipo e 

participar en debates ou exposicións orais sobre temas da materia utilizando o vocabulario 

pertinente e a corrección formal axeitada.  

 

 O traballo con tecnoloxías da información e da comunicación  

 

 Procura eficaz de información.  

 Selección de fontes fiables.  

 Navegar con seguridade en Internet.  

 Respecto ás normas da netiqueta.  

 Respecto aos dereitos de autor.  

 Ferramentas para crear presentacións ,mapas conceptuais, liñas do tempo…  

 Traballo cooperativo en rede.  

 

Período  comprendido  entre o fin de curso e a proba extraordinaria de finais de xuño 

No período de tempo entre a proba extraordinária e a terceira avaliación, tendo en conta dúas 

realidades na aula, alumnos/as que teñen superada a materia de Xeografía e Historia, e outros que 

deben aínda aprobar a proba  de finais de xuño. O Departamento de Xeografía e Historia realizará 

exercicios e actividades de reforzo e mellora para aqueles alumnos xá aprobados, consistentes em 

exercícios e tarefas acerca da elaboración de comentários de texto e composicións de texto histórico 

sobre a materia do programa ou noticias actuais dos xornais, elaborar un argumento sobre algún libro 

de  lectura proposto este curso 2023-2024, mentras que os alumnos/as suspensos recibirán 

explicacións de aquelas dúbidas, que non aclararon durante o ano, e realizaran tarefas de toda a 

materia explicada, tales como comentarios de texto e composicións de texto histórico. Tendo que 

presentarse o exame final coa materia suspensa durante o curso, unha, duas ou tres avaliacións  

dependendo de cada alumno/a. A media das tres avaliacións supón o 90% da nota e as actividades de 

mellora un 10 %. No caso de ter algunha ou todas as avalaicións suspensas a proba final representa o 

90% e as tarefas un 10% 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

. 

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 2022 – 2023. 

 
2.1  OBXETIVOS XERAIS  PARA O BACHARELATO. 
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O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 

Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidadena construción dunha 

sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a 

muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores  da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 

e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
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traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHARELATO 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

Profesores: Adriángela Menéndez Llorente 

                    Arturo Diéguez Arias  -  

 

1. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

A materia de Historia de España en 2.º de Bacharelato 

O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só 

do noso pasado, senón tamén do mundo actual. Non menos importante é o seu carácter 

formativo, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais propias do pensamento 

abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a interpretación, a capacidade de 

comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, a historia contribúe decisivamente á 

formación de cidadáns e cidadás responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas 

obrigas, así como da herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

A Historia de España de segundo curso de Bacharelato pretende ofrecer unha visión 

de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o actual 

Estado español, prestando unha especial atención a Galicia, pero sen esquecer por iso a súa 

pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, coma o europeo e o 

iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto 

os aspectos compartidos como os diferenciais. 

Concibida como materia común para todas as modalidades de Bacharelato, ofrécelles 

aos alumnos en ás alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de coñeceren a Historia 

de España de xeito continuo e sistemático. Na distribución cronolóxica dos contidos 

outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento da historia contemporánea, sen 

renunciar por iso aos referidos ás etapas anteriores, pois en grande medida a pluralidade da 

España actual só é comprensible se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a súa 

orixe nun pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da nosa 

historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Idade 



 

  

 97 

 

Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes estudan a Idade 

Moderna, ata as vésperas da Revolución Francesa; e os oito restantes, a Idade 

Contemporánea. 

A través do estudo da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados 

valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o 

recoñecemento da diversidade de España, ou a valoración do patrimonio cultural e histórico 

recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a fomentar unha especial sensibilidade 

cara á sociedade do presente e a súa problemática, que anime a adoptar unha actitude 

responsable e solidaria coa defensa da liberdade, a igualdade entre homes e mullares, os 

dereitos humanos, a non-discriminación e os valores democráticos.» 

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

Bloque 0. Como se escribe a Historia.Criterios comúns. 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da    

monarquía visigoda (711). 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-

1474). 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-

1700). 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-

1788). 

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo. 

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874). 

Bloque 7.  A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902) 

.Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século  XIX: un 

desenvolvemento insuficiente. 

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía (1902-1931). 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-

1939). 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975). 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde   

1975). 
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2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

2.1  OBXETIVOS XERAIS  PARA O BACHARELATO 

Definidos na páxina 93. 

2.2  OBXETIVOS PARA ESTE CURSO 

1. Interpretar e comentar fontes históricas ou primarias e fontes secundarias ou 

historiográficas, relacionando a sua información cos acontecementos previos. 

2. Recoñecer autilidade das fontes para o historiador, aparte da súa fiabilidade. 

3.  Resolver problemas e levar a cabo estudios e pequenas investigacións aplicando as 

técnicas e procedementos básicos característicos da Historia, empregando con precisión e 

rigor o vocabulario específico para explicar as causas e as consecuencias. 

4- Identificar os procesos básicos que rexen a realidade social e as interrelacións entre 

os feitos políticos, económicos, sociais e culturais, utilizando este coñecemento para 

comprender o pasado en España e a sociedade actual. 

5- Identificar e localizar no tempo e no espacio os procesos e acontecementos máis 

relevantes na historia de España, identificando as súas causas e consecuencias, para adquirir 

unha perspectiva global da evolución da humanidade, e para conseguir ser capaces de 

elaborar unha interpretación dinámica desta que permita comprender a pluralidade de 

comunidades en que se distribúen os seres humanos e, de xeito particular, a propia. 

6-Coñecer os elementos técnicos básicos das manifestacións artísticas para poder 

valorar o patrimonio histórico, artístico e cultural, asumindo a responsabilidade que supon a 

 súa conservación. 

7- Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as Ciencias Sociais  para 

aumentar a precisión no uso da linguaxe e enriquecer a comunicación. 

8-Obter, comprender e relacionar información verbal, escrita, gráfica, icónica, 

estadística e cartográfica procedente de fontes diversas, incluídas as que corresponden ó 

contorno físico e social, ós medios de comunicación e ás tecnoloxías da información. 

Aprender a tratala de xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala ós 

demais de maneira organizada e intelixible. 

9- Coñecer o funcionamento das sociedades democráticas, apreciando os seus valores 

fundamentais e o feito de que os dereitos e libertades humanas constitúen un logro 

irrenunciable da humanidade e unha condición necesaria para a paz. 

10-  Promover o interese polo coñecemento e conservación do patrimonio artístico. 

11- Comprender a singularidade do patrimonio natural, histórico, cultural e 
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lingüístico galego, participando activamente na súa conservación e mellora. 
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3.- CONCRECIÓN DOS CONTIDOS PARA ESTE CURSO 

2º de bacharelato 

 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns  

d 
e 
g 
h 
i 
l 
m 

B0.1. Método histórico. Fontes e 

perspectivas. 
B0.1. Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer información 

salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade.  

HEB0.1.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre 

a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente 

salientable, un feito ou un proceso 

histórico, e elabora unha breve 

exposición.  

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

d 
e 
h 
i 
l 

B0.2. Análise e comentario de fontes. B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

HEB0.2.1. Representa unha liña do 

tempo situando nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos 

a determinados feitos ou procesos 

históricos. 

CCL 
CAA 
CSC 

h 
i 
l 

B0.3. Utilidade das fontes. 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. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
l 

B0.4. Mapas e liñas do tempo. B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

HEB0.4.1. Distingue o carácter das 

fontes históricas non só como 

información, senón tamén como 

proba para responder ás preguntas 

que se formulan os/as 

historiadores/as. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

 Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711)  

d 
e 
h 
i 

B1.1. Da prehistoria á monarquía 

visigoda: prehistoria (evolución do 

Paleolítico ao Neolítico; pintura 

cantábrica e levantina; importancia da 

B1.1. Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata 

a desaparición da monarquía visigoda, e 

HEB1.1.1. Explica as diferenzas 

entre a economía e a organización 

social do Paleolítico e do Neolítico, 

e as causas do cambio. 

CCL 
CCS 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

l 
n 
p 

metalurxia); configuración das áreas 

celta e ibérica (Tartesos, indoeuropeos e 

colonizadores orientais; cultura 

castrexa); Hispania romana (conquista e 

romanización da Península; legado 

cultural romano; exemplo galego); 

monarquía visigoda (ruralización da 

economía; poder da Igrexa e a nobreza). 

identificar as súas causas e 

consecuencias. 
HEB1.1.2. Identifica as diferenzas 

entre unha imaxe de pintura 

cantábrica e outra de pintura 

levantina. 

CCEC 

HEB1.1.3. Describe os avances no 

coñecemento das técnicas 

metalúrxicas e explica as súas 

repercusións. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

HEB1.1.4. Resume as 

características principais do reino 

de Tartesos e cita as fontes 

históricas para o seu coñecemento. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel 

de desenvolvemento das áreas celta 

e ibérica en vésperas da conquista 

romana en relación coa influencia 

recibida dos indoeuropeos, o reino 

de Tartesos e os colonizadores 

fenicios e gregos.  

CCL 
CSC 
CCEC 

HEB1.1.6. Debuxa un mapa 

esquemático da Península Ibérica e 

delimita nel as áreas ibérica e celta.  

CAA 
CSC 

HEB1.1.7. Define o concepto de 

romanización e describe os medios 

empregados para levala a cabo. 

CCL 
CSC 
CCEC 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao 

de romanización dos territorios 

peninsulares.  

CCL 
CSC  
CCEC 

HEB1.1.9. Resume as 

características da monarquía 

CCL 
CSC 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

visigoda e explica por que alcanzou 

tanto poder a igrexa e a nobreza. 

HEB1.1.10. Procura información 

de interese (en libros e internet) 

sobre o mantemento cultural e 

artístico do legado romano na 

España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

HEB1.1.11. Representa unha liña 

do tempo desde 250 a.C. ata 711 

d.C., e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

HEB1.1.12. Partindo de fontes 

historiográficas, responde a 

cuestións ou situacións. 

CCL 
CSC 

 Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474)  

d 
e 
h 
i 
n 

B2.1. Al-Andalus: conquista musulmá 

da Península; evolución política de Al-

Andalus; revitalización económica e 

urbana; estrutura social; relixión, cultura 

e arte. 

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.  

CCL 
CSC 

HEB2.1.2. Representa unha liña do 

tempo desde 711 ata 1474 e sitúa 

nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a Al-

Andalus e noutra os relativos aos 

reinos cristiáns. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

HEB2.1.3. Describe a evolución 

política de Al-Andalus. 
CCL 
CSC 

HEB2.1.4. Resume os cambios 

económicos, sociais e culturais 

CCL 
CSC 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

introducidos polos musulmáns en 

Al-Andalus. 
CCEC 

d 
e 
h 
i 
p 

B2.2. Os reinos cristiáns do século XIII 

ao XV: evolución política; nacemento 

das Cortes. Os reinos cristiáns na baixa 

Idade Media (séculos XIV e XV): 

diferente evolución e organización 

política das coroas de Castela, Aragón e 

Navarra. Proceso de reconquista e 

repoboación. 

 

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. 

CCL 
CSC 

HEB2.2.2. Explica a orixe das 

Cortes nos reinos cristiáns e as súas 

principais funcións. 

CCL 
CSC 

HEB2.2.3. Compara a organización 

política da coroa de Castela, a de 

Aragón e o reino de Navarra ao 

remate da Idade Media. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB2.2.4. Comenta o ámbito 

territorial e as características de 

cada sistema de repoboación, así 

como as súas causas e as súas 

consecuencias. 

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B2.3. Os reinos cristiáns na Idade 

Media: réxime señorial e sociedade 

estamental. Tensións sociais. 

 

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.  

CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B2.4. Os reinos cristiáns na Idade 

Media: do estancamento á expansión 

económica. Crises agraria e 

demográfica. 

 

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. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

d 
e 
g 
h 
m 
n 
p 

B2.5. O Camiño de Santiago. Unha 

cultura plural: cristiáns, musulmáns e 

xudeus. Manifestacións artísticas. 

B2.5. Describir as relacións culturais de 

cristiáns, musulmáns e xudeus, e 

especificar as súas colaboracións e as 

influencias mutuas. 

HEB2.5.1. Describe o labor dos 

centros de tradución.  
CCL 
CSC 
CCEC 

HEB2.5.2. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre 

a importancia cultural e artística do 

Camiño de Santiago, e elabora 

unha breve exposición. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

 Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700)  

d 
e 
h 
i 
p 

B3.1. Os Reis Católicos: unión dinástica 

de Castela e Aragón; reorganización do 

Estado; política relixiosa; conquista de 

Granada; descuberta de América; 

incorporación de Navarra; relacións con 

Portugal. 

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. 

CCL 
CSC 

HEB3.1.2. Explica as causas e as 

consecuencias dos feitos máis 

relevantes de 1492. 

CCL 
CSC 

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos 

Reis Católicos con Portugal e os 

obxectivos que perseguían. 

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 

B3.2. Auxe do Imperio no século XVI: 

dominios de Carlos I e de Filipe II; 

modelo político dos Austrias; conflitos 

internos; conflitos relixiosos no seo do 

Imperio; conflitos exteriores; 

exploración e colonización de América 

e do Pacífico; política económica 

respecto a América; a revolución dos 

prezos e o custo do Imperio. 

 

B3.2. Explicar a evolución e a 

expansión da monarquía hispánica 

durante o século XVI, diferenciando os 

reinados de Carlos I e Filipe II. 

HEB3.2.1. Compara os imperios 

territoriais de Carlos I e de Filipe II, 

e explica os problemas que 

provocaron. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB3.2.2. Explica a expansión 

colonial en América e no Pacífico 

durante o século XVI. 

CCL 
CSC 

HEB3.2.3. Analiza a política 

respecto a América no século XVI 

CCL 
CAA 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

e as súas consecuencias para 

España, Europa e a poboación 

americana.  

CSC 

d 
e 
h 
i 

B3.3. Crise e decadencia do Imperio no 

século XVII: os validos; expulsión dos 

mouriscos; proxectos de reforma de 

Olivares; guerra dos Trinta Anos e 

perda da hexemonía en Europa en favor 

de Francia; rebelións de Cataluña e 

Portugal en 1640; Carlos II e o 

problema sucesorio; crise demográfica e 

económica. 

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. 

CCL 
CSC 

HEB3.3.2. Explica os principais 

proxectos de reforma do Conde 

Duque de Olivares. 

CCL 
CSC 

HEB3.3.3. Analiza as causas da 

guerra dos Trinta Anos e as súas 

consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB3.3.4. Compara e comenta as 

rebelións de Cataluña e Portugal de 

1640. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB3.3.5. Explica os principais 

factores da crise demográfica e 

económica do século XVII, e as 

súas consecuencias. 

CCL 
CSC 

HEB3.3.6. Representa unha liña do 

tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

d 
e 
g 
h 
i 
m 

B3.4. Século de Ouro español: do 

Humanismo á Contrarreforma; 

Renacemento e Barroco na literatura e 

na arte. 

B3.4. Recoñecer as grandes achegas 

culturais e artísticas do Século de Ouro 

español, extraendo información de 

interese en fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, internet, 

etc.).  

HEB3.4.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) e 

elabora unha breve exposición 

sobre os seguintes pintores do 

Século de Ouro español: El Greco, 

Ribera, Zurbarán, Velázquez e 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

n 
p 

Murillo. 

 Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788)  

d 
e 
h 
i 

B4.1. Cambio dinástico e Guerra de 

Sucesión: unha contenda civil e 

europea; a Paz de Utrecht e o novo 

equilibrio europeo; os pactos de familia 

con Francia. 

 

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. 

CCL 
CSC 

HEB4.1.2. Representa unha liña do 

tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

HEB4.1.3. Detalla as características 

da nova orde europea xurdida da 

Paz de Utrecht e o papel de España 

nela. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B4.2. Reformas institucionais: novo 

modelo de Estado; Administración en 

América; Facenda Real; relacións 

Igrexa-Estado. 

B4.2. Describir as características do 

novo modelo de Estado, especificando o 

alcance das reformas promovidas polos 

primeiros monarcas da dinastía 

borbónica.  

HEB4.2.1. Define os decretos de 

nova planta e explica a súa 

importancia na configuración do 

novo Estado borbónico. 

CCL 
CSC 

HEB4.2.2. Elabora un esquema 

comparativo do modelo político dos 

Austrias e dos Borbóns. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB4.2.3. Explica as medidas que 

adoptaron ou proxectaron os 

primeiros Borbóns para sanear a 

Facenda Real. 

CCL 
CSC 

HEB4.2.4. Describe as relacións 

Igrexa-Estado e as causas da 

expulsión dos xesuítas. 

CCL 
CSC 
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 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

d 
e 
h 
i 
m 
p 

B4.3. Economía e política económica: 

recuperación demográfica; problemas da 

agricultura, a industria e o comercio; 

liberalización do comercio con América. 

B4.3. Comentar a situación inicial dos 

sectores económicos, detallando os 

cambios introducidos e os obxectivos da 

nova política económica. 

HEB4.3.1. Compara a evolución 

demográfica do século XVIII coa 

da centuria anterior. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB4.3.2. Desenvolve os 

principais problemas da agricultura 

e as medidas impulsadas por Carlos 

III neste sector. 

CCL 
CSC 

HEB4.3.3. Explica a política 

industrial da monarquía e as 

medidas adoptadas respecto ao 

comercio con América. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 
m 
p 

B4.4. Engalaxe económica de Cataluña. 

Estancamento económico de Galicia. 
B4.4. Explicar a engalaxe económica de 

Cataluña, en comparación coa evolución 

económica do resto de España. 

HEB4.4.1. Especifica as causas da 

engalaxe económica de Cataluña no 

século XVIII. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B4.5. A Ilustración en España e Galicia: 

proxectistas, anovadores e ilustrados; 

despotismo ilustrado; novo concepto de 

educación; Sociedades Económicas de 

Amigos do País; prensa periódica. 

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.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

HEB4.5.2. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Amigos 

do País e da prensa periódica na 

difusión dos valores da Ilustración. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a absolutismo  

d 
e 
h 
i 

B5.1. Impacto da Revolución Francesa: 

relacións entre España e Francia; Guerra 

da Independencia. 

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 

HEB5.1.1. Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre 

España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata o comezo 

CCL 
CSC 
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p acontecementos e as súas repercusións 

para España.  
da Guerra de Independencia. 

HEB5.1.2. Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito 

e o desenvolvemento dos 

acontecementos. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 
h 
i 
p 

B5.2. Primeiro intento de revolución 

liberal, Cortes de Cádiz e Constitución 

de 1812. 

B5.2. Comentar o labor lexislador das 

Cortes de Cádiz, en relación co ideario 

do liberalismo. 

HEB5.2.1. Compara as Cortes de 

Cádiz coas estamentais do Antigo 

Réxime.  

CCL 
CSC 
CAA 

HEB5.2.2. Comenta as 

características esenciais da 

Constitución de 1812. 

CCL 
CSC 
CAA 

d 
e 
h 
i 
p 

B5.3. Reinado de Fernando VII: 

restauración do absolutismo; trienio 

liberal; reacción absolutista. 

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. 

CCL 
CSC 

HEB5.3.2. Define o carlismo e 

resume a súa orixe e os apoios con 

que contaba inicialmente.  

CCL 
CSC 

HEB5.3.3. Representa unha liña do 

tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos.  

CMCCT 
CAA 
CSC 

HEB5.3.4. Representa nun 

esquema as diferenzas, en canto a 

sistema político e estrutura social, 

entre o Antigo Réxime e o réxime 

liberal burgués. 

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 

B5.4. Emancipación da América 

española: protagonismo crioulo; fases 

do proceso; repercusións para España. 

B5.4. Explicar o proceso de 

independencia das colonias americanas, 

diferenciando as súas causas e as súas 

HEB5.4.1. Explica as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias 

CCL 
CSC 



 

   109 

 

 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

i fases, así como as repercusións 

económicas para España. 
americanas. 

HEB5.4.2. Especifica as 

repercusións económicas para 

España da independencia das 

colonias americanas. 

CCL 
CSC 

d 
e 
g 
h 
i 
l 
m 
n 

B5.5. A obra de Goya como testemuño 

da época. 
B5.5. Relacionar as pinturas e os 

gravados de Goya cos acontecementos 

deste período, e identificar nelas o 

reflexo da situación e os feitos 

contemporáneos. 

HEB5.5.1. Procura información de 

interese (en libros e internet) sobre 

Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da 

guerra.  

CCL 
CD 
CSC 
CCEC 

 Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)  

d 
e 
h 
i 
p 

B6.1. O carlismo como derradeiro 

bastión absolutista: ideario e apoios 

sociais; as dúas primeiras guerras 

carlistas. 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo 

como resistencia absolutista fronte á 

revolución liberal, analizando os seus 

compoñentes ideolóxicos, as súas bases 

sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

HEB6.1.1. Identifica o ámbito 

xeográfico do carlismo e explica o 

seu ideario e os seus apoios sociais. 

CAA 
CSC 

HEB6.1.2. Especifica as causas e 

consecuencias das dúas primeiras 

guerras carlistas.  

CCL 
CSC 

HEB6.1.3. Representa unha liña do 

tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B6.2. Triunfo e consolidación do 

liberalismo no reinado de Isabel II: 

primeiros partidos políticos; 

protagonismo político dos militares; 

lexislación económica de signo liberal; 

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, 

HEB6.2.1. Describe as 

características dos partidos políticos 

que xurdiron durante o reinado de 

Isabel II. 

CCL 
CSC 

HEB6.2.2. Resume as etapas da CCL 



 

   110 

 

 Historia de España. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

nova sociedade de clases. económicos e sociais.  evolución política do reinado de 

Isabel II desde a súa minoría de 

idade, e explica o papel dos 

militares.  

CSC 

HEB6.2.3. Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra 

levadas a cabo durante o reinado de 

Isabel II. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB6.2.4. Compara as 

desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz, e especifica os obxectivos 

dunha e outra. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB6.2.5. Especifica as 

características da nova sociedade de 

clases e compáraa coa sociedade 

estamental do Antigo Réxime. 

CCL 
CSC 
CCEC 

d 
e 
h 
i 

B6.3. Proceso constitucional. B6.3. Explicar o proceso constitucional 

durante o reinado de Isabel II, en 

relación coas correntes ideolóxicas 

dentro do liberalismo e a súa loita polo 

poder. 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto 

Real de 1834 e as Constitucións de 

1837 e 1845. 

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B6.4. Sexenio Democrático: revolución 

de 1868 e caída da monarquía isabelina; 

procura de alternativas políticas e 

monarquía de Amadeo I; primeira 

República; guerra de Cuba, terceira 

guerra carlista e insurrección cantonal. 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron 

o país. 

HEB6.4.1. Explica as etapas 

políticas do Sexenio Democrático.  
CCL 
CSC 

HEB6.4.2. Describe as 

características esenciais da 

Constitución democrática de 1869. 

CCL 
CSC 

HEB6.4.3. Identifica os grandes 

conflitos do sexenio e explica as 

súas consecuencias políticas. 

CAA 
CSC 

c B6.5. Inicios do movemento obreiro B6.5. Describir as condicións de vida HEB6.5.1. Relaciona a evolución CCL 
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d 
e 
h 
i 
p 

español: condicións de vida da 

poboación obreira e labrega; a 

Asociación Internacional de 

Traballadores e o xurdimento das 

correntes anarquista e socialista.  

das clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional.  

do movemento obreiro español 

durante o Sexenio Democrático coa 

do movemento obreiro 

internacional. 

CAA 
CSC 

 Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902)  

d 
e 
h 
i 
p 

B7.1. Teoría e realidade do sistema 

canovista: inspiración no modelo inglés; 

a Constitución de 1876 e o 

bipartidismo; quenda de partidos, 

caciquismo e fraude electoral. 

B7.1. Explicar o sistema político da 

Restauración, distinguindo a súa teoría e 

o seu funcionamento real. 

HEB7.1.1. Explica os elementos 

fundamentais do sistema político 

ideado por Cánovas. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB7.1.2. Especifica as 

características esenciais da 

Constitución de 1876. 

CCL 
CSC 

HEB7.1.3. Describe o 

funcionamento real do sistema 

político da Restauración.  

CCL 
CSC 

HEB7.1.4. Representa unha liña do 

tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B7.2. Oposición ao sistema: 

catalanismo, nacionalismo vasco, 

rexionalismo galego e movemento 

obreiro. 

B7.2. Analizar os movementos políticos 

e sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado.  

HEB7.2.1. Resume a orixe e a 

evolución do catalanismo, o 

nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 

CCL 
CSC 
CCEC 

HEB7.2.2. Analiza as correntes 

ideolóxicas do movemento obreiro 

e labrego español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

d B7.3. Éxitos políticos: estabilidade e B7.3. Describir os principais logros do HEB7.3.1. Compara o papel CCL 
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e 
h 
i 

consolidación do poder civil; 

liquidación do problema carlista; 

solución temporal do problema de 

Cuba. 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

político dos militares no reinado de 

Afonso XII co das etapas 

precedentes do século XIX. 

CAA 
CSC 

HEB7.3.2. Describe a orixe, o 

desenvolvemento e as repercusións 

da terceira guerra carlista.  

CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 

B7.4. Perda das derradeiras colonias e 

crise de 1898: guerra de Cuba e con 

Estados Unidos; Tratado de París; 

rexeneracionismo. 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a 

crise do 98, identificando as súas causas 

e as súas consecuencias. 

HEB7.4.1. Explica a política 

española respecto ao problema de 

Cuba. 

CCL 
CSC 

HEB7.4.2. Sinala os principais 

feitos do desastre colonial de 1898 

e as consecuencias territoriais do 

Tratado de París. 

CCL 
CSC 

HEB7.4.3. Especifica as 

consecuencias para España da crise 

do 98 nos ámbitos económico, 

político e ideolóxico. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente  

d 
e 
h 
i 
l 
p 

B8.1. Lento crecemento da poboación: 

mantemento dun réxime demográfico 

antigo; excepción de Cataluña. 

B8.1. Explicar a evolución demográfica 

de España ao longo do século XIX, 

comparando o crecemento da poboación 

española no seu conxunto co de 

Cataluña e o dos países máis avanzados 

de Europa. 

HEB8.1.1. Identifica os factores do 

lento crecemento demográfico 

español no século XIX. 

CCL 
CSC 

HEB8.1.2. Compara a evolución 

demográfica de Cataluña coa do 

resto de España no século XIX. 

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 
l 

B8.2. Economía española no XIX: 

agricultura protexida e estancada 

(efectos das desamortizacións; baixos 

rendementos); deficiente 

industrialización (industria téxtil catalá, 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

HEB8.2.1. Explica os efectos 

económicos das desamortizacións 

de Mendizábal e Madoz. 

CCL 
CSC 

HEB8.2.2. Especifica as causas dos 

baixos rendementos da agricultura 

CCL 
CSC 
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p siderurxia e a minaría); dificultades dos 

transportes (condicionamentos 

xeográficos; rede de ferrocarrís); 

comercio (proteccionismo fronte a 

librecambismo); finanzas (a peseta 

como unidade monetaria; 

desenvolvemento da banca moderna; 

problemas da Facenda; investimentos 

estranxeiros. O caso galego. 

española do século XIX. 

HEB8.2.3. Describe a evolución da 

industria téxtil catalá, a siderurxia e 

a minaría ao longo do século XIX. 

CCL 
CSC 

HEB8.2.4. Compara a revolución 

industrial española coa dos países 

máis avanzados de Europa. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB8.2.5. Relaciona as 

dificultades do transporte e o 

comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB8.2.6. Explica os obxectivos 

da rede ferroviaria e as 

consecuencias da lei xeral de 

ferrocarrís de 1855. 

CCL 
CSC 

HEB8.2.7. Compara os apoios, os 

argumentos e as actuacións de 

proteccionistas e librecambistas ao 

longo do século XIX. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB8.2.8. Explica o proceso que 

conduciu á unidade monetaria e á 

banca moderna. 

CCL 
CSC 

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-

Santillán da Facenda pública e os 

seus efectos. 

CCL 
CSC 

HEB8.2.10. Especifica como os 

investimentos en España de Francia 

e de Inglaterra afectaron o modelo 

de desenvolvemento económico 

español durante o século XIX. 

CCL 
CSC 
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 Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931)  

d 
e 
h 
i 
p 

B9.1. Intentos de modernización do 

sistema: revisionismo político dos 

primeiros gobernos de Afonso XIII; 

oposición de republicanos e 

nacionalistas cataláns, vascos, galegos e 

andaluces. 

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo 

xurdido da crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, e 

especificar as súas actuacións máis 

importantes. 

HEB9.1.1. Define en que consistiu 

o revisionismo político inicial do 

reinado de Afonso XIII, e as 

principais medidas adoptadas. 

CCL 
CSC 

HEB9.1.2. Representa unha liña do 

tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

HEB9.1.3. Elabora un esquema cos 

factores internos e externos da 

quebra do sistema político da 

Restauración.  

CCL 
CAA 
CSC 

d 
e 
h 
i 

B9.2. Quebra do sistema: impacto dos 

acontecementos exteriores (intervención 

en Marrocos; I Guerra Mundial; 

Revolución Rusa); crecente axitación 

social (Semana Tráxica de Barcelona; 

crise xeral de 1917; "trienio 

bolchevique" en Andalucía). 

B9.2. Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

HEB9.2.1. Especifica a evolución 

das forzas políticas de oposición ao 

sistema: republicanos e 

nacionalistas.  

CCL 
CSC 

HEB9.2.2. Explica as repercusións 

da I Guerra Mundial e da 

Revolución Rusa en España. 

CCL 
CSC 

HEB9.2.3. Analiza as causas, os 

principais feitos e as consecuencias 

da intervención de España en 

Marrocos entre 1904 e 1927. 

CCL 
CSC 

HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 

1917: as súas causas, 

manifestacións e consecuencias. 

CCL 
CSC 

d 
e 

B9.3. Ditadura de Primo de Rivera: 

directorio militar e directorio civil; 

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria á crise 

HEB9.3.1. Especifica as causas do 

golpe de estado de Primo de Rivera 

CCL 
CSC 
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h 
i 

remate da guerra de Marrocos; caída da 

ditadura; afundimento da monarquía. 
do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 
e os apoios con que contou 

inicialmente. 

HEB9.3.2. Describe a evolución da 

ditadura de Primo de Rivera, desde 

o directorio militar ao directorio 

civil e o seu remate. 

CCL 
CSC 

HEB9.3.3. Explica as causas da 

caída da monarquía. 
CCL 
CSC 

d 
e 
h 
i 
p 

B9.4. Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do 

século: efectos da Guerra Mundial na 

economía española; intervencionismo 

estatal da ditadura; transición ao réxime 

demográfico moderno; movementos 

migratorios; transvasamento de 

poboación da agricultura á industria. 

B9.4. Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada 

do século XIX.  

HEB9.4.1. Analiza os efectos da I 

Guerra Mundial sobre a economía 

española. 

CCL 
CSC 

HEB9.4.2. Describe a política 

económica da ditadura de Primo de 

Rivera. 

CCL 
CSC 

HEB9.4.3. Explica os factores da 

evolución demográfica de España 

no primeiro terzo do século XX. 

CCL 
CSC 

 Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939)  

d 
e 
h 
i 

B10.1. A II República como solución 

democrática ao afundimento do sistema 

da Restauración. 

B10.1. Explicar a II República como 

solución democrática ao afundimento do 

sistema político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto internacional 

de crise económica e conflitividade 

social. 

HEB10.1.1. Explica as causas que 

levaron á proclamación da II 

República e relaciona as súas 

dificultades coa crise económica 

mundial dos anos 30. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de 

apoio e oposición á República nos 

seus comezos, e describe as súas 

razóns e as principais actuacións. 

CCL 
CAA 
CSC 

a 
b 

B10.2. Evolución política durante a II 

República: bienio reformista 

B10.2. Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra 

HEB10.2.1. Resume as reformas 

impulsadas durante o bienio 

CCL 
CSC 
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d 
e 
h 
i 
p 

(Constitución de 1931; política de 

reformas; Estatuto de Cataluña; forzas 

de oposición á República); bienio 

radical-cedista (política restauradora e 

radicalización popular; revolución de 

Asturias); Fronte Popular (primeiras 

actuacións do Goberno; preparación do 

golpe militar). 

Civil, especificando os feitos e as 

actuacións principais en cada unha. 
reformista da República. 

HEB10.2.2. Especifica as 

características esenciais da 

Constitución de 1931. 

CCL 
CSC 

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de 

reforma agraria: as súas razóns, o 

seu desenvolvemento e os seus 

efectos. 

CCL 
CSC 

HEB10.2.4. Compara as actuacións 

do bienio radical-cedista coas do 

bienio anterior. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB10.2.5. Describe as causas, o 

desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución de 

Asturias de 1934. 

CCL 
CSC 

HEB10.2.6. Explica as causas da 

formación da Fronte Popular e as 

actuacións tras o seu triunfo 

electoral, ata o comezo da guerra.  

CCL 
CSC 

b 
d 
e 
h 
i 
p 

B10.3. Guerra Civil: sublevación e 

desenvolvemento da guerra; dimensión 

internacional do conflito; evolución das 

dúas zonas; consecuencias 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. 

HEB10.3.1. Especifica os 

antecedentes da Guerra Civil. 
CCL 
CSC 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra 

Civil española co contexto 

internacional. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB10.3.3. Compara a evolución 

política e a situación económica 

dos dous bandos durante a guerra. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB10.3.4. Especifica os custos 

humanos e as consecuencias 

CCL 
CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

económicas e sociais da guerra.  

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema 

as grandes fases da guerra, desde o 

punto de vista militar. 

CCL 
CSC 

HEB10.3.6. Representa unha liña 

do tempo desde 1931 ata 1939, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

d 
e 
g 
h 
i 
m 
n 
p 

B10.4. Idade de Prata da cultura 

española: da xeración do 98 á do 36.  
B10.4. Valorar a importancia da Idade 

de Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras máis 

representativas. 

HEB10.4.1. Procura información 

de interese (en libros e internet) e 

elabora unha breve exposición 

sobre a Idade de Prata da cultura 

española.  

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)  

b 
c 
d 
e 
h 
i 
p 

B11.1. Características e evolución do 

franquismo:  postguerra (grupos 

ideolóxicos e apoios sociais do 

franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do 

"desenvolvemento" (plans de 

desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; política 

exterior; crecente oposición ao 

franquismo); fin do franquismo 

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. 

HEB11.1.1. Elabora un esquema 

cos grupos ideolóxicos e os apoios 

sociais do franquismo na súa etapa 

inicial. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo, e resume os trazos 

esenciais de cada unha.  

CCL 
CAA 
CSC 

HEB11.1.3. Explica a organización 

política do Estado franquista. 
CCL 
CSC 

HEB11.1.4. Explica as relacións CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

(inestabilidade política; dificultades 

exteriores; efectos da crise económica 

internacional de 1973). 

exteriores, a evolución política e a 

situación económica de España 

desde o remate da Guerra Civil ata 

1959. 

CSC 

HEB11.1.5. Explica as relacións 

exteriores, a evolución política e as 

transformacións económicas e 

sociais de España desde 1959 ata 

1973. 

CCL 
CSC 

HEB11.1.6. Especifica as causas da 

crise final do franquismo desde 

1973. 

CCL 
CSC 

HEB11.1.7. Relaciona a evolución 

política do réxime cos cambios que 

se producen no contexto 

internacional. 

CCL 
CSC 
CAA 

HEB11.1.8. Explica a política 

económica do franquismo nas súas 

etapas e a evolución económica do 

país. 

CCL 
CSC 

HEB11.1.9. Describe as 

transformacións que experimenta a 

sociedade española durante os anos 

do franquismo, así como as súas 

causas. 

CCL 
CSC 

HEB11.1.10. Especifica os grupos 

de oposición política ao réxime 

franquista e comenta a súa 

evolución no tempo. 

CCL 
CSC 

HEB11.1.11. Representa unha liña CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

do tempo desde 1939 ata 1975, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CAA 
CSC 

b 
d 
e 
g 
h 
i 
m 
p 

B11.2. Cultura española durante o 

franquismo: cultura oficial; cultura do 

exilio; cultura interior á marxe do 

sistema. 

B11.2. Describir a diversidade cultural 

do período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

HEB11.2.1. Procura información 

de interese (en libros e internet) e 

elabora unha breve exposición 

sobre a cultura do exilio durante o 

franquismo. 

CCL 

CD 
CSIEE 

CCEC 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)  

a 
b 
d 
e 
h 
i 
p 

B12.1. Transición á democracia: crise 

económica mundial; alternativas 

políticas ao franquismo, continuísmo, 

reforma ou ruptura; o papel do Rei; a lei 

para a reforma política; primeiras 

eleccións democráticas. 

B12.1. Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

HEB12.1.1. Explica as alternativas 

políticas que se propuñan tras a 

morte de Franco, e quen defendía 

cada unha. 

CCL 
CSC 

HEB12.1.2. Describe o papel 

desempeñado polo Rei durante a 

transición. 

CCL 
CSC 

HEB12.1.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de 

Goberno Adolfo Suárez para a 

reforma política do réxime 

franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 

1977, etc. 

CCL 
CSC 

HEB12.1.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
CCL 
CSC 

a 
b 

B12.2. Período constituínte: Pactos da 

Moncloa; preautonomías de Cataluña e 

B12.2. Caracterizar o novo modelo de 

Estado democrático establecido na 

HEB12.2.1. Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da 

CCL 
CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

c 
d 
e 
h 
i 
p 

o País Vasco; Constitución de 1978 e 

Estado das autonomías. O caso de 

Galicia. 

Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a 

alcanzar o máis amplo acordo social e 

político.  

Constitución de 1978 e as súas 

características esenciais. 

HEB12.2.2. Describe como se 

estableceron as preautonomías de 

Cataluña e o País Vasco. 

CCL 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
i 

B12.3. Gobernos constitucionais: 

problema do terrorismo; golpe de 

Estado frustrado de 1981; ingreso na 

OTAN; plena integración en Europa. 

B12.3. Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 

1979 ata a aguda crise económica 

iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

HEB12.3.1. Elabora un esquema 

coas etapas políticas desde 1979 ata 

a actualidade, segundo o partido no 

poder, e sinala os principais 

acontecementos de cada unha delas. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de 

integración en Europa e as 

consecuencias para España desta 

integración. 

CCL 
CAA 
CSC 

HEB12.3.3. Analiza a evolución 

económica e social de España 

desde a segunda crise do petróleo 

en 1979 ata o comezo da crise 

financeira mundial de 2008. 

CCL 
CSC 

HEB12.3.4. Analiza o impacto da 

ameaza terrorista sobre a 

normalización democrática de 

España, describe a xénese e 

evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos 

días (ETA, GRAPO, etc.) e 

reflexiona sobre outros temas 

relacionados: a cidadanía 

CCL 
CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

ameazada, os movementos 

asociativos de vítimas, a mediación 

en conflitos, etc. 

HEB12.3.5. Representa unha liña 

do tempo desde 1975 ata os nosos 

días, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
d 
e 
h 

B12.4. Papel de España no mundo 

actual. 
B12.4. Resumir o papel de España no 

mundo actual, especificando a súa 

posición na Unión Europea e as súas 

relacións con outros ámbitos 

xeopolíticos. 

HEB12.4.1. Explica a posición e o 

papel da España actual na Unión 

Europea e no mundo. 

CCL 
CSC 

 

 

 

4.-  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE  APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

      
      a.   TEMPORALIZACIÓN  

      b.   GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA    

      c.    PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

UNIDADE 1. Da prehistoria ao final do reino visigodo 

Temporalización:  1ª avaliación. 

BLOQUE 0. Como se escribe a Historia. Criterios comúns. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer información 

B0.1.1.Procura información de interese  

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante de diversas fontes sobre o tema 

para completar os seus traballos, responder 

Cuestinario.  
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salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 
historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, utilizando 

os datos proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Utiliza e interpreta liñas do tempo para 

localizar e ordenar feitos históricos 

relevantes. Analise gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias 

(históricas) e secundarias (historiográficas), 

relacionando a súa información cos 

coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e historiográficas. 
Utiliza diferentes fontes históricas e 

historiográficas para responder as diversas 

cuestións que se expoñen na clase. Analise de textos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Valora a importancia das fontes de 

información como elemento de proba das 

teorías que expoñen os historiadores. Cuestionario. 

 

 

BLOQUE 1. A península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía visigoda. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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. 

B1.1.10.Procura información de interese (en 

libros e internet) sobre o mantemento 

cultural e artístico do legado romano na 

España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a pervivencia do legado 

cultural romano para responder cuestións e 

expor dita información oralmente e/ou por 

escrito. 

Cuestionario 

B1.1.11. Representa unha liña do tempo 

desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Elabora e analiza liñas do tempo e eixes 

cronolóxicos para situar feitos desde 250 

a.C. ata 711 d.C. 
Cuestionario 
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B1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, 

responde a cuestións ou situacións. 
Utiliza fontes historiográficas para explicar 

os principais feitos e procesos históricos da 

península ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda. 
Cuestionario. 

 

UNIDADE 2. A España medieval 

Temporalización: 1ª avaliación 

 

BLOQUE 0. Como se escribe a Historia criterios comúns 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer información 

salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e 

artística dun personaxe historicamente 

relevante, un feito ou un proceso histórico 

e elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder cuestións e 

expor dita información oralmente e/ou por 

escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, utilizando os 

datos proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 
Analise gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias 

(históricas) e secundarias (historiográficas), 

relacionando a súa información cos 

coñecementos previos. 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a 

materia prima da Historia. 
Cuestionario 
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BLOQUE 2. A Idade Media: Tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2.1. Explicar a evolución dos territorios 

musulmáns na Península, describindo as súas 

etapas políticas e os cambios económicos, 

sociais e culturais que introduciron. 

 

B2.1.1.Explica as causas da invasión 

musulmá e da súa rápida ocupación da 

península. 

Explica as causas da invasión musulmá 

e recoñece diversos factores que 

influíron na súa rápida expansión. 
Cuestionario 
Controis e proba obxetiva 

B2.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira 

os principais acontecementos relativos a 

Al-Andalus e noutra os relativos aos 

reinos cristiáns. 

Analiza unha liña do tempo e localiza as 

etapas deal-Ándalus. 

 

B2.1.3. Describe a evolución política de 

Al-Ándalus. 
Explica a evolución política  

deal-Ándalus. Cuestionario 
Controis e proba obxetiva. 

B2.1.4. Resume os cambios económicos, 

sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Ándalus. 

Sintetiza os cambios económicos, sociais 

e culturais introducidos polos 

musulmáns en al-Ándalus. 
Cuestionario. 

B2.2.Explicar a evolución e configuración 

política dos reinos cristiáns, en relación co 

proceso de reconquista e o concepto 

patrimonial da monarquía. 

 

B2.2.1.Describe as grandes etapas e as 

causas xerais que conducen ao mapa 

político da Península Ibérica ao remate da 

Idade Media. 

Explica as principais causas e fases do 

mapa político da península ibérica ao final 

da Idade Media. 
Cuestionario 
Controis e proba obxetiva 

B2.2.2.Explica a orixe das Cortes nos 

reinos cristiáns e as súas principais 

funcións. 

Explica a orixe das Cortes, o seu 

funcionamento e a súa composición. Controis e proba obxetiva 

B2.2.3.Compara a organización política da 

coroa de Castela, a de Aragón e o reino de 

Navarra ao remate da Idade Media. 

Compara a organización política da Coroa 

de Castela, a Coroa de Aragón e o Reino 

de Navarra ao final da Idade Media. 
Comentario de textos. 

B2.2.4.Comenta o ámbito territorial e as 

características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e as 

súas consecuencias. 

Define e compara os distintos modelos de 

repoboación. 
Cuestionario 
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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. 

B2.3.1.Describe as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media. 

Explica as grandes fases da evolución 

económica dos territorios cristiáns durante 

a Idade Media. Cuestionario 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos 

cristiáns  e describir o réxime señorial e as 

características da sociedade estamental. 

 

B2.4.1.Explica a orixe e as características 

do réxime señorial e a sociedade 

estamental no ámbito cristián. 

Analiza as causas da feudalización e 

explica a sociedade estamental dos reinos 

cristiáns. 
Cuestionario 

B2.5.Describir as relacións culturais de 

cristiáns, musulmáns e xudeus, e especificar 

as súas colaboracións e as influencias mutuas. 

B2.5.1. Describe o labor dos centros de 

tradución. 
Explica en que consistían os centros de 

tradución como transmisores de grande 

parte do saber clásico e oriental a Europa. 
Control e proba obxetiva 

B2.5.2.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística do Camiño de Santiago, 

e elabora unha breve exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre o Camiño de Santiago a 

través de diversas fontes. 
Cuestionario. 
Control e proba obxetiva. 

 

UNIDADE 3. A Monarquía Hispánica: a época dos Reis Católicos e os Austrias 

Temporalización: 1ª avaliación
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Temporalización: 2 sesións. 

BLOQUE 0. Como se escribe a Historia criterios comúns 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e 

artística dun personaxe historicamente 

relevante, un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para completar 

traballos, responder cuestións e expor dita 

información oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. Analise gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 3. A formación da Monarquía Hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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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. 

 

B3.1.1.Define o concepto de unión 

dinástica aplicado a Castela e Aragón en 

tempos dos Reis Católicos e describe as 

características do novo Estado. 

Explica que supuxo a «unión dinástica» en 

Castela e Aragón na época dos Reis Católicos 

e describe as características do novo Estado. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B3.1.2. Explica as causas e as 

consecuencias dos feitos máis relevantes 

de 1492. 

Analiza as causas e as consecuencias dos 

feitos máis importantes de 1492. Comentario textos 

B3.1.3. Analiza as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían. 

Explica en que consistiron e as consecuencias 

que produciron as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal. 
Control e proba obxetiva 

B3.2.Explicar a evolución e a expansión 

da monarquía hispánica durante o século 

XVI, diferenciando os reinados de Carlos 

I e Filipe II. 

 

B3.2.1. Compara os imperios territoriais 

de Carlos I e de Filipe II, e explica os 

problemas que provocaron. 

Realiza unha comparativa entre os imperios 

territoriais de Carlos I e Filipe II e os 

problemas que provocaron. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B3.2.2.Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o século 

XVI. 

 

Explica a expansión colonial en América e no 

Pacífico durante o século XVI. Comentario mapa 
Cuestionario 

B3.2.3.Analiza a política respecto a 

América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, Europa e a 

poboación americana. 

Analiza as consecuencias para España, 

Europa e a poboación americana da política 

realizada en América no século XVI. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

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. 

B3.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Analiza unha liña do tempo das monarquías 

dos Reis Católicos e dos Austrias. 

Custionario 

B3.4.Recoñecer as grandes achegas 

culturais e artísticas do Século de Ouro 

español, extraendo información de 

interese en fontes primarias e secundarias 

(en bibliotecas, internet, etc.). 

B3.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre os seguintes pintores do 

Século de Ouro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

Busca información a través de diversas fontes 

sobre Diego de Velázquez. Analiza as 

características da súa obra como fonte 

histórica. 
Cuestionario 

 

 

UNIDADE 4. O século XVIII: reformismo borbónico e Ilustración 
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Temporalización: 1ª avaliación 

 

BLOQUE 0. Como se escribe a Historia criterios comúns 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Analise gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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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. 

 

B4.1.1.Explica as causas da Guerra de 

Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 

Describe as causas da Guerra de Sucesión 

española e a composición dos bandos en 

conflito. Cuestionario 

B4.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos ocorridos entre 1700 e 

1788. 

 

 

 

Cuestionario 

B4.1.3.Detalla as características da nova 

orde europea xurdida da Paz de Utrecht e 

o papel de España nela. 

Explica en profundidade as características 

principais da nova orde que xurdiu en Europa 

despois da Paz de Utrecht e o papel que 

desempeñou España nela. 

Comentario mapa 
Cuestionario 

B4.2.Describir as características do novo 

modelo de Estado, especificando o 

alcance das reformas promovidas polos 

primeiros monarcas da dinastía borbónica. 

 

B4.2.1.Define os decretos de nova planta e 

explica a súa importancia na configuración 

do novo Estado borbónico. 

Explica en que consistiron os decretos de nova 

planta e a importancia que tiveron na 

configuración do novo Estado borbónico. 
Comentario mapa  
Cuestionario 

B4.2.2.Elabora un esquema comparativo 

do modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 

Elabora un esquema comparativo do modelo 

político dos Austrias e dos Borbóns. 
Cuestionario 

B4.2.3.Explica as medidas que adoptaron 

ou proxectaron os primeiros Borbóns para 

sanear a Facenda Real. 

Describe as medidas iniciais adoptadas polos 

Borbóns para sanear a Facenda Real. 
Control e proba escrita 

B4.2.4.Describe as relacións Igrexa-

Estado e as causas da expulsión dos 

xesuítas. 

Explica as relacións Igrexa-Estado e as causas 

que propiciaron a expulsión das xesuítas. Control e proba escrita 

 
B4.3.Comentar a situación inicial dos 

sectores económicos, detallando os 

cambios introducidos e os obxectivos da 

B4.3.1.Compara a evolución demográfica 

do século XVIII coa da centuria anterior. 
Realiza unha comparativa entre a evolución 

demográfica do século XVIII e a evolución 

demográfica anterior. 
Cuestionario 
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nova política económica. 

 

B4.3.2.Desenvolve os principais 

problemas da agricultura e as medidas 

impulsadas por Carlos III neste sector. 

Explica os problemas e as medidas adoptadas 

por Carlos III para impulsar o sector agrícola. Cuestionario 

B4.3.3.Explica a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

Expón a política industrial da monarquía e as 

medidas adoptadas respecto ao comercio con 

América. 

 

Control e proba escrita 

B4.4.Explicar a engalaxe económica de 

Cataluña, en comparación coa evolución 

económica do resto de España. 

 

B4.4.1. Especifica as causas da engalaxe 

económica de Cataluña no século XVIII. 
Explica con detalle as causas do despegamento 

económico de Cataluña no século XVIII. Control e proba escrita 
Cuestionario 

B4.5.Expor os conceptos fundamentais do 

pensamento ilustrado, identificando as 

súas vías  

 
de difusión. 

B4.5.1.Comenta as ideas fundamentais da 

Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 

Desenvolve as ideas fundamentais da 

Ilustración e define o concepto de despotismo 

ilustrado. 
Control e proba escrita 

B4.5.2. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Amigos do 

País e da prensa periódica na difusión dos 

valores da Ilustración. 

 

Valora a importancia que tiveron as Sociedades 

Económicas de Amigos do País e da prensa 

periódica na difusión dos valores da 

Ilustración. 
Cuestionario 

 

UNIDADE 5. A crise do Antigo Réxime e a revolución liberal 

 

Temporalización: 2ª avaliación 

BLOQUE 0. Como se escribe a Historia criterios comúns 

 

    
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, B0.2.1.Representa unha liña do tempo Representa unha liña do tempo onde sitúa Analise gráficas 
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localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a absolutismo 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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. 

 

B5.1.1.Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre España e 

Francia desde a Revolución Francesa ata o 

comezo da Guerra de Independencia. 

Sintetiza os cambios que experimentaron as 

relacións entre España e Francia nunha liña do 

tempo entre a Revolución Francesa e o comezo 

da guerra da Independencia. 

Analise de gráficas 

B5.1.2.Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

Detalla as causas, a composición dos bandos en 

conflito e o desenvolvemento dos 

acontecementos da guerra da Independencia. 
Cuestionario 

B5.2.Comentar o labor lexislador das 

Cortes de Cádiz, en relación co ideario do 

liberalismo. 

 

B5.2.1.Compara as Cortes de Cádiz coas 

estamentais do Antigo Réxime. 
Realiza unha comparativa entre as Cortes de 

Cádiz e as Cortes estamentales do Antigo 

Réxime. 
Control e proba obxetiva 

B5.2.2. Comenta as características 

esenciais da Constitución de 1812. 
Desenvolve as características esenciais da 

Constitución de 1812. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
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B5.3.Describir as fases do reinado de 

Fernando VII, e explicar os principais 

feitos de cada unha. 

 

B5.3.1.Detalla as fases do conflito entre 

liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 

Desenvolve de maneira detallada as fases do 

conflito entre liberais e absolutistas durante o 

reinado de Fernando VII. 

Cuestionario 
Comentario textos 
Control e proba obxetiva 

B5.3.2.Define o carlismo e resume a súa 

orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente. 

Explica o carlismo, a súa orixe e os apoios 

iniciais que recibiu. Cuestionario 
Comentario textos 

B5.3.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 

1833, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
Comentario gráficas 

B5.3.4.Representa nun esquema as 

diferenzas, en canto a sistema político e 

estrutura social, entre o Antigo Réxime e o 

réxime liberal burgués. 

Esquematiza as diferenzas políticas e de 

estrutura social entre o Antigo Réxime e o 

réxime liberal burgués. 
Cuestionario 

B5.4.Explicar o proceso de independencia 

das colonias americanas, diferenciando as 

súas causas e as súas fases, así como as 

repercusións económicas para España. 

 

B5.4.1.Explica as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias americanas. 

Expón as causas e o desenvolvemento do 

proceso de independencia das colonias 

americanas. 

Comentario mapa 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B5.4.2.Especifica as repercusións 

económicas para España da independencia 

das colonias americanas. 

Describe o impacto económico para España da 

independencia das colonias americanas. Cuestionario 

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados 

de Goya cos acontecementos deste 

período, e identificar nelas o reflexo da 

situación e os feitos contemporáneos. 

B5.5.1. Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre Goya e elabora 

unha breve exposición sobre a súa visión 

da guerra. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da guerra. 
Comentario obra arte 

 

 

UNIDADE 6. O reinado de Isabel II 

Temporalización: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias B0.1.1.Procura información de interese Recompila, organiza e analiza información Cuestionario 



 

   133 

 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Cuestionario 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 6. A conflitiva construción do Estado Liberal (1833-1874) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B6.1. Describir o fenómeno do carlismo 

como resistencia absolutista fronte á 

revolución liberal, analizando os seus 

compoñentes ideolóxicos, as súas bases 

sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

 

B6.1.1.Identifica o ámbito xeográfico do 

carlismo e explica o seu ideario e os seus 

apoios sociais. 

Recoñece o ámbito xeográfico onde se 

desenvolveu e foi máis favorable o carlismo e 

explica o seu ideario e os seus apoios sociais. 
Comentario mapa 

B6.1.2.Especifica as causas e as 

consecuencias das dúas primeiras guerras 

carlistas. 

Desenvolve as causas e as  consecuencias das 

dúas primeiras guerras carlistas. 
Cuestionario 
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B6.1.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos ocorridos entre 1833 e 

1874. 

Comentario gráficas 

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. 

 

B6.2.1. Describe as características dos 

partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 

Explica que caracterizaba a cada un dos 

partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B6.2.2.Resume as etapas da evolución 

política do reinado de Isabel II desde a súa 

minoría de idade, e explica o papel dos 

militares. 

Sintetiza as etapas políticas do reinado de 

Isabel II. Explica o papel xogado polos 

militares. Cuestionario 

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. 

 

B6.2.3.Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra levadas 

a cabo durante o reinado de Isabel II.  

 

Explica o proceso desamortizador que 

liberalizou a terra no reinado de Isabel II 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 
Cuestionario 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

Realiza unha comparativa entre as 

desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e 

especifica os obxectivos dunha e doutra. 

 

 

B6.3.Explicar o proceso constitucional 

durante o reinado de Isabel II, en relación 

coas correntes ideolóxicas dentro do 

liberalismo e a súa loita polo poder. 

 

B6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 

e as Constitucións de 1837 e 1845. 
Realiza unha comparativa entre o Estatuto Real 

de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

 

 

UNIDADE 7. O sexenio democrático (1868-1874) 

Temporalización: 2ª avaliación 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 
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B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Cuestionario 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 6. A conflitiva construción do Estado Liberal (1833-1874) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B6.4.Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron o 

país. 

B6.4.1. Explica as etapas políticas do 

Sexenio Democrático. 
Describe as distintas etapas políticas do 

Sexenio Democrático. Cuestionario 

B6.4.2. Describe as características 

esenciais da Constitución democrática de 

1869. 

Describe as particularidades da Constitución 

democrática de 1869. Cuestionario 
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 B6.4.3. Identifica os grandes conflitos do 

sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 

Localiza e describe os grandes conflitos 

ocorridos durante o Sexenio Democrático e as 

súas repercusións políticas. 

Control e proba obxetiva 
Control e proba obxetiva 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en relación 

co desenvolvemento do movemento 

obreiro internacional. 

B6.5.1.Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

Conecta o movemento obreiro español e a súa 

evolución coa evolución do movemento obreiro 

internacional, durante o Sexenio Democrático. 
Control e proba obxetiva 
Control e proba obxetiva 

 

UNIDADE 8. A monarquía da Restauración 

Temporalización: 2ª avaliación. 

 

 

BLOQUE 0.COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Cuestionario 
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B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

 

BLOQUE 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo Sistema Político (1874-1902) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B7.1. Explicar o sistema político da 

Restauración, distinguindo a súa teoría e o 

seu funcionamento real. 

 

B7.1.1.Explica os elementos fundamentais 

do sistema político ideado por Cánovas. 
Describe os principais puntos do sistema 

político de Cánovas. 
Cuestionario 

 

B7.1.2. Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1876. 
Explica os principais puntos da Constitución 

de 1876. 
Cuestionario 
Comentario textos 

B7.1.3. Describe o funcionamento real do 

sistema político da Restauración. 
Explica o auténtico funcionamento do 

sistema político durante a Restauración. 
Cuestionario  
 Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B7.1.4.Representa unha liña do tempo 

desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Sitúa nunha liña do tempo entre 1874 e 1902 

os principais acontecementos históricos. Comentario gráficas 

B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

B7.2.1.Resume a orixe e a evolución do 

catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 

Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 

nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. Cuestionario 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas do 

movemento obreiro e labrego español, así 

como a súa evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

Analiza as diferentes correntes ideolóxicas do 

movemento obreiro e campesiño español, así 

como a súa evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

Cuestionario  
 Control e proba obxetiva 
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B7.3.Describir os principais logros do 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

B7.3.1.Compara o papel político dos 

militares no reinado de Afonso XII co das 

etapas precedentes do século XIX. 

Contrasta o papel dos militares durante o 

reinado de Alfonso XII co papel dos militares 

en etapas anteriores. Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B7.4.Explicar o desastre colonial e a crise 

do 98, identificando as súas causas e as 

súas consecuencias. 

B7.4.1. Explica a política española 

respecto ao problema de Cuba. 
Explica a política española respecto ao 

problema de Cuba. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiv 

 

 

 
obxetiva 

B7.4.2. Sinala os principais feitos do 

desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de 

París. 

 

 

 

 

Explica as principais consecuencias derivadas 

do desastre colonial de 1898 e do Tratado de 

París. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B7.4.3. Especifica as consecuencias para 

España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 

Explica as principais consecuencias para 

España da crise do 98 no ámbito económico, 

político e ideolóxico. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

 

UNIDADE 9. As transformacións económicas e sociais no século XIX 

Temporalización: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 

 
Comentario gráficas 

 

 



 

   139 

 

adquiridos.  

 
B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 
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BLOQUE 6. A conflitiva construción do Estado Liberal (1833-1874) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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. 

 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

Compara as desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz, e especifica os obxectivos dunha e 

outra. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B6.2.5. Especifica as características da 

nova sociedade de clases e compáraa coa 

sociedade estamental do Antigo Réxime. 

Explica as características da nova sociedade de 

clases e compáraa coa sociedade estamental do 

Antigo Réxime. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 e Comentario textos 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en relación 

co desenvolvemento do movemento 

obreiro internacional. 

B6.5.1 Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

Compara e relaciona a evolución do momento 

obreiro español durante o período do Sexenio 

Democrático coa do movemento obreiro 

internacional. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

 

BLOQUE 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo Sistema Político (1874-1902) 

 
B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas do 

movemento obreiro e labrego español, así 

como a súa evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

Explica as ideoloxías que influíron e 

constituíron o movemento obreiro español e a 

súa evolución no derradeiro cuarto do século 

XIX. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 

 

BLOQUE 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

 
B8.1. Explicar a evolución demográfica 

de España ao longo do século XIX, 

comparando o crecemento da poboación 

española no seu conxunto co de Cataluña 

e o dos países máis avanzados de Europa. 

 

B8.1.1.Identifica os factores do lento 

crecemento demográfico español no século 

XIX. 

Explica os factores do lento crecemento 

demográfico en España durante o século XIX. Cuestionario 

B8.1.2.Compara a evolución demográfica 

de Cataluña coa do resto de España no 

século XIX. 

Compara a evolución demográfica das 

principais cidades españolas. Cuestionario 
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B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.1.Explica os efectos económicos das 

desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 
Describe os efectos económicos que produciron 

as desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B8.2.2. Especifica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española do 

século XIX. 

Explica as causas dos baixos rendementos da 

agricultura española durante o século XIX. Cuestionario 
Comentario textos 

B8.2.3.Describe a evolución da industria 

téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

 

Explica a evolución da industria téxtil catalá, a 

siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. Cuestionario 
Comentario textos 

B8.2.4.Compara a revolución industrial 

española coa dos países máis avanzados de 

Europa. 

Realiza a comparación entre a revolución 

industrial española e a de países máis 

avanzados en Europa. 
Cuestionario 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.5. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

Explica como influíron os condicionamentos 

xeográficos no transporte e no 

desenvolvemento do comercio interior. 

Comentario mapas 
Cuestionario 

B8.2.6. Explica os obxectivos da rede 

ferroviaria e as consecuencias da lei xeral 

de ferrocarrís de 1855. 

Explica que obxectivos se perseguían coa 

construción da rede ferroviaria e que 

consecuencias tivo a lei xeral de ferrocarrís de 

1855. 

Cuestionario 
Comentario textos 
Comentario mapas 

B8.2.7. Compara os apoios, os argumentos 

e as actuacións de proteccionistas e 

librecambistas ao longo do século XIX. 

Explica como afectaron as políticas 

proteccionistas ao sector agrario e ao comercio 

interior e exterior español. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario textos 

B8.2.8. Explica o proceso que conduciu á 

unidade monetaria e á banca moderna. 
Describe o proceso que conduciu á unidade 

monetaria e á banca moderna. 
Cuestionario 

B8.2.Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán 

da Facenda pública e os seus efectos. 
Expón a reforma Mon-Santillán da Facenda 

pública e os seus efectos. 
Cuestionario 

B8.2.10. Especifica como os 

investimentos en España de Francia e de 

Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español 

durante o século XIX. 

Coñece a importancia dos investimentos 

estranxeiros no desenvolvemento do sector 

siderúrxico e das industrias derivadas da 

agricultura. 
Cuestionario 

 

BLOQUE III. O SÉCULO XX 

UNIDADE 10. O reinado de Afonso XIII: a crise da Restauración 
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TEMPORALIZACIÓN: 3º avaliación 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Coentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 9. A crise do Sistema da Restauración e a caída da Monarquía (1902-1931) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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B9.1.Relacionar o rexeneracionismo 

xurdido da crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, e 

especificar as súas actuacións máis 

importantes. 

 

B9.1.1.Define en que consistiu o 

revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII, e as principais medidas 

adoptadas. 

Explica os gobernos de Canalejas e Maura, o 

chamado revisionismo político, ao principio do 

reinado de Afonso XIII. Cuestionario 

B9.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa nunha liña do tempo os principais 

acontecementos históricos ocorridos entre 1902 

e 1931. 
Comentario gráficas 

9.1.3. Elabora un esquema cos factores 

internos e externos da quebra do sistema 

político da restauración. 

Interpreta e completa un esquema sobre a 

quebra do sistema político da restauración. Cuestionario 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.1.Especifica a evolución das forzas 

políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

Explica as formas en que evolucionaron as 

forzas políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B9.2.2.Explica as repercusións da I Guerra 

Mundial e da Revolución Rusa en España. 
Describe que consecuencias tivo para España a 

Primeira Guerra Mundial. 

 
Cuestionario 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.3.Analiza as causas, os principais 

feitos e as consecuencias da intervención 

de España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

Investiga e describe as causas, os principais 

feitos e as consecuencias da intervención de 

España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

Comentario mapas 
Cuestionario 
Comentario textos 

B9.2.4.Analiza a crise xeral de 1917: as 

súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 

Investiga e describe as causas, os principais 

acontecementos e as consecuencias da crise 

xeral de 1917. 

Cuestionario 
Comentario textos 
Control e proba obxetiv 

B9.3.Explicar a ditadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria á crise 

do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 

 

B9.3.1. Especifica as causas do golpe de 

estado de Primo de Rivera e os apoios con 

que contou inicialmente. 

Describe as causas do golpe de estado de Primo 

de Rivera e os seus apoios iniciais. 
Cuestionario 
Comentario textos 
Control e proba obxetiva 

B9.3.2. Describe a evolución da ditadura 

de Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu remate. 

Expón a evolución da ditadura de Primo de 

Rivera, desde o directorio militar ao directorio 

civil e o seu remate. 

Cuestionario 
Comentario textos 
Control e proba obxetiva 

B9.3.3. Explica as causas da caída da 

monarquía. 
Explica as causas da caída da monarquía. Cuestionario 

Comentario textos 
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B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 
Describe que consecuencias económicas tivo 

para España a Primeira Guerra Mundial. Cuestionario 
Comentario textos 

B9.4.2. Describe a política económica da 

ditadura de Primo de Rivera. 
Explica en que consistiu a política económica 

da ditadura de Primo de Rivera. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 

BLOQUE 10. A Segunda República. A Guerra Civil nun contexto de Crise Internacional (1931-1939) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras máis 

representativas. 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a Idade de Prata da 

cultura española. 

 

Busca información acerca dalgúns dos 

máximos expoñentes da Idade de Prata da 

cultura española. Cuestionario 

 

UNIDADE 11. Cambios económicos e sociais no primeiro terzo do século XX 

TEMPORALIZACIÓN: 3º avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 
Comentario gráficas 
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utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 
ou procesos históricos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 9. A crise do Sistema da Restauración e a caída da Monarquía (1902-1931) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 
Describe e explica os efectos que tivo a 

Primeira Guerra Mundial na economía 

española. 

Cuestionario 
Analise de gráficas 

B9.4.2. Describe a política económica da 

Ditadura de Primo de Rivera. 
Describe a política económica da Ditadura de 

Primo de Rivera. 
Comentario textos 
Cuestionario 

B9.4.3. Explica os factores da evolución 

demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX. 

Describe e explica como evolucionou a 

demografía en España durante o primeiro terzo 

do século XX e que factores influíron. 

Comentario textos 
Cuestionario 

 

UNIDADE 12. A Segunda República 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 0: COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA PROCEDEMENTOS E 
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CURRICULARES DO CURSO AVALIABLES SUPERAR A MATERIA INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un 

feito ou un proceso histórico e elabora unha 

breve exposición para completar traballos, 

responder cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de 

fontes históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de Crise Internacional (1931-1939) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B10.1. Explicar a II República como 

solución democrática ao afundimento do 

sistema político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto internacional de 

B10.1.1.Explica as causas que levaron á 

proclamación da II República e relaciona 

as súas dificultades coa crise económica 

mundial dos anos 30. 

Identifica as circunstancias que favoreceron a 

proclamación da Segunda República. 
Cuestionartio 
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crise económica e conflitividade social. 

 

B10.1.2.Diferencia as forzas de apoio e 

oposición á República nos seus comezos, e 

describe as súas razóns e as principais 

actuacións. 

Contrasta as forzas de apoio e oposición á 

República nos seus comezos, e describe as súas 

razóns e as principais actuacións. 

Control e proba 

obxetiva 
Cuestionario 

B10.2.Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

B10.2.1.Resume as reformas impulsadas 

durante o bienio reformista da República. 
Resume as reformas impulsadas durante o 

bienio reformista da República. 
Comentario textos 
Cuestionario 

 
B10.2.2.Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1931. 
Enumera as características esenciais da 

Constitución de 1931. Cuestionario 

B10.2.3.Analiza o proxecto de reforma 

agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 

Explica as orixes da reforma agraria da 

Segunda República, o seu desenvolvemento e 

as súas consecuencias. 

Control e proba 

obxetiva 
Comentario textos 

B10.2.4.Compara as actuacións do 

bienio radical-cedista coas do bienio 

anterior. 

Explica en que consistiu a política do bienio 

dereitista e compáraa coa levada a cabo polo 

bienio reformista. 

Control e proba 

obxetiva 
Comentario textos 

B10.2.Diferenciar as etapas da República 

ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

 

B10.2.5.Describe as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 

Investiga e explica as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 
Cuestionario 

B10.2.6.Explica as causas da 

formación da Fronte Popular e as 

actuacións tras o seu triunfo electoral, ata 

o comezo da guerra. 

Explica as causas da formación da Fronte 

Popular e as actuacións tras o seu triunfo 

electoral ata o comezo da guerra. 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.1. Especifica os 

antecedentes da Guerra Civil. 
Explica os antecedentes da Guerra Civil. Control e proba obxetiva 

Comentario textos 
B10.3.6. Representa unha liña do 

tempo desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos desde 1931 ata 1936 
Comenta gráficas 

 

 

UNIDADE 13. A Guerra Civil 

 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 0: COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un feito 

ou un proceso histórico e elabora unha breve 

exposición para completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de fontes 

históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de Crise Internacional (1931-1939) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 
Detalla os antecedentes da Guerra Civil. 

Cuestionario 



 

   149 

 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

 

B10.3.2. Relaciona a Guerra Civil 

española co contexto internacional. 
Relaciona a Guerra Civil española co contexto 

internacional. Cuestionario 

B10.3.3. Compara a evolución política e 

a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 

Compara a evolución política e a situación 

económica dos dous bandos durante a guerra. Comentario mapas 
Control e proba obxetiva 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.4. Especifica os custos humanos e 

as consecuencias económicas e sociais 

da guerra. 

Explica os custos humanos e as consecuencias 

económicas e sociais da guerra. Cuestionario 
Comentario textos 

B10.3.5. Sintetiza nun esquema as 

grandes fases da guerra, desde o punto 

de vista militar. 

Esquematiza as grandes fases militares da guerra. 

Cuestionario 

B10.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos desde 1936 ata 1939. 

 

 

 

Comenta gráficas 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras máis 

representativas. 

 

 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata 

da cultura española. 

Busca información a través de diversos 

medios sobre a Idade de Prata da cultura 

española. Cuestionario 

 

 

UNIDADE 14. Posguerra e construción do Estado franquista (1939-1959). 

 

TEMPORIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 
Cuestionario 
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(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

dun personaxe historicamente relevante, un feito 

ou un proceso histórico e elabora unha breve 

exposición para completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de fontes 

históricas e historiográficas. 
Analise de textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 11. A Ditadura Franquista (1939-1975) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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. 

 

B11.1.1. Elabora un esquema cos grupos 

ideolóxicos e o apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

Esquematiza os grupos ideolóxicos e os apoios 

sociais no inicio do franquismo. Cuestionario 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada unha. 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue as distintas etapas na evolución de 

España durante o franquismo e as súas 

características principais. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
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B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 
Describe e esquematiza a organización política 

do Estado franquista. 
Cuestionario 

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. 

 

B11.1.4.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e a situación 

económica de España desde o remate da 

Guerra Civil ata 1959. 

Describe as relacións exteriores, a evolución 

política e a situación económica de España desde 

o remate da Guerra Civil ata 1959. 
Comentario textos 
Cuestionario 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

Relaciona a evolución política do réxime coa 

evolución da política exterior. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

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. 

 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 

Describe as etapas da política económica de 

Franco e a evolución económica do país. 

Cuestionario 
Analise gráficas 

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. 

 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

Explica as transformacións que sufriu a 

sociedade española durante os anos do 

franquismo e as súas causas. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

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. 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

Explica cales foron os grupos de oposición ao 

réxime e cal foi a súa evolución no tempo. 
Comentario textos 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

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 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos desde 1939 ata 1959. Comentario gráficas 
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internacional. 

 

UNIDADE 15. Consolidación e final do franquismo 

 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un feito 

ou un proceso histórico e elabora unha breve 

exposición para completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de fontes 

históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 
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historiadores/as. 

 

BLOQUE 11: A Ditadura Franquista (1939-1975) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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. 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada unha. 

Distingue as distintas etapas na evolución de 

España durante o franquismo e as súas 

características principais. 
Cuestionario 

B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 
Describe a organización política do Estado 

franquista. 
Comentario  textos 
Cuestionario 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

Relaciona a evolución política do réxime coa 

evolución da política exterior. Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B11.1.6. Especifica as causas da crise 

final do franquismo desde 1973. 
Explica cales foron as causas que provocaron o 

final do franquismo. Cuestionario 

B11.1.7.Relaciona a evolución política 

do réxime cos cambios que se producen 

no contexto internacional. 

Asocia a evolución política do réxime cos 

cambios que se producen no contexto 

internacional. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

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. 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 

Describe as etapas da política económica de 

Franco e a evolución económica do país. Cuestionario 
Analise de gráficas 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

Explica as transformacións que sufriu a 

sociedade española durante os anos do 

franquismo e as súas causas. 
Cuestionario 
Comentario textos 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

Explica cales foron os grupos de oposición ao 

réxime franquista e cal foi a súa evolución no 

tempo. 

Cuestionario 
Comentario textos 
Control e proba obxetiva 
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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. 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos desde 1959 ata 1975. 
Analise gráficas 

B11.2. Describir a diversidade cultural do 

período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

B11.2.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposisición sobre a cultura do 

exilio durante o franquismo. 

Analiza e interpreta a cultura española durante o 

franquismo: a cultura oficial, a cultura do exilio e 

a cultura interior á marxe do sistema. 
Comentario textos  
Cuestionario 

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. 

 

 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos desde 1959 ata 1975. 
Comentario gráficas 

B11.2. Describir a diversidade cultural do 

período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

B11.2.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposisición sobre a cultura do 

exilio durante o franquismo. 

Analiza e interpreta a cultura española durante o 

franquismo: a cultura oficial, a cultura do exilio e 

a cultura interior á marxe do sistema. 
Comentario textos 
Cuestionario 

 

 

BLOQUE IV. A ESPAÑA ACTUAL 

UNIDADE 16. A transición á democracia 

 

TEMPORALIZACIÓN:  3ª avaliación 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un feito 

Cuestionario 
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etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

ou un proceso histórico e elabora unha breve 

exposición para completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. 
Comentario gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde ás cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de fontes 

históricas e historiográficas. 
Analise textos 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.1.Explica as alternativas políticas 

que se propuñan tras a morte de Franco, 

e quen defendía cada unha. 

Describe as opcións políticas existentes despois 

da morte de Franco e o seu ideario político. Cuestionario 

B12.1.2. Describe o papel desempeñado 

polo Rei durante a transición. 
Explica o papel que representou o Rei durante a 

transición. Cuestionario 

B12.1.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de Goberno 

Adolfo Suárez para a reforma política do 

Explica as actuacións realizadas polo presidente 

de Goberno, Adolfo Suárez, para a reforma 

política do réxime franquista. 

Analise textos 
Cuestionario 
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réxime franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, 

etc. 
B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
Describe as causas e os obxectivos dos pactos da 

Moncloa. Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B12.2.Caracterizar o novo modelo de 

Estado democrático establecido na 

Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a alcanzar 

o máis amplo acordo social e político. 

B12.2.1.Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da 

Constitución de 1978 e as súas 

características esenciais. 

Describe o proceso de elaboración e aprobación 

da Constitución de 1978, e as súas características 

fundamentais. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B12.2.2. Describe como se estableceron 

as preautonomías de Cataluña e o País 

Vasco. 

Explica como se produciu o proceso 

preautonómico catalán e vasco. 
Resume o proceso de concesión de autonomía de 

Galicia. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario textos 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

B12.3.2.Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

Explica algúns dos feitos máis importantes e as 

súas consecuencias sobre o proceso de 

integración España en Europa. 
Cuestionario 
Comentario textos 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de 

vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

Razoa e investiga oimpacto daameaza terrorista 

sobre a normalización democrática de España. 

Analiza a orixe e evolución das diferentes 

organizacións terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a actualidade. 
Cuestionario 
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B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de 

vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

Razoa e investiga oimpacto da ameaza terrorista 

sobre a normalización democrática de España. 

Analiza a orixe e evolución das diferentes 

organizacións terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a actualidade. 

Cuestionario 

 

UNIDADE 17. A España democrática desde 1982 aos nosos días 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

Recompila, organiza e analiza información 

relevante sobre a importancia cultural e artística 

dun personaxe historicamente relevante, un feito 

ou un proceso histórico e elabora unha breve 

exposición para completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información oralmente 

e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

Representa unha liña do tempo onde sitúa 

acontecementos relativos a determinados feitos 

ou procesos históricos. Analise gráficas 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Responde a cuestións expostas a partir de fontes 

históricas e historiográficas. Analise de textos 



 

   158 

 

información cos coñecementos previos. 

 
B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

Considera as fontes históricas como a materia 

prima da Historia. 
Cuestionario 

 

BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

 

B12.3.1.Elabora un esquema coas etapas 

políticas desde 1979 ata a actualidade, 

segundo o partido no poder, e sinala os 

principais acontecementos de cada unha 

delas. 

 Esquematiza as etapas políticas desde 

1979 ata a actualidade, segundo o 

partido no poder, sinalando os 

principais acontecementos en cada 

unha delas. 

Cuestionario 

B12.3.2.Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

 Describe os feitos e as consecuencias 

principais da integración de España 

en Europa. 
Cuestionario 

B12.3.3.Analiza a evolución económica 

e social de España desde a segunda crise 

do petróleo en 1979 ata o comezo da 

crise financeira mundial de 2008. 

 Explica a evolución política e social 

de España desde 1979, coa segunda 

crise do petróleo, ata a crise 

financeira mundial de 2008. 

Comentario textos 
Control e proba obxetiva 
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B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os efectos 

da plena integración en Europa. 

 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos de 

vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

Razoa e investiga o impacto da ameaza terrorista 

sobre a normalización democrática de España. 

Analiza a orixe e evolución das diferentes 

organizacións terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a actualidade. Comentario textos 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B12.3.5.Representa unha liña do tempo 

desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

Sitúa os principais acontecementos históricos 

desde 1975 ata a actualidade. Comentario gráficas 

B12.4.Resumir o papel de España no 

mundo actual, especificando a súa 

posición na Unión Europea e as súas 

relacións con outros ámbitos xeopolíticos. 

 

B12.4.1. Explica a posición e o papel da 

España actual na Unión Europea e no 

mundo. 

Detalla a posición e a actuación de España 

respecto da Unión Europea e do mundo. 
Cuestionario 
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5.-  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do 

alumnado, seguindo os principios de actividade e participación, favorecendo o traballo individual e 

cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida cotiá e aos intereses e motivacións 

do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, gráfica…). 

Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes.  

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS: 

O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá  cumprir os seguintes requisitos: 

-Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

-Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

-Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos. 

-Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que resulten 

motivadoras. 

En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os seguintes: 

-Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e integración 

do alumnado no proceso de aprendizaxe. 

-Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual  e 

de grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co 

desenvolvemento persoal y coa súa  integración social 

-Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos principios 

básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e 

expectativas. 

-Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e permite a 

retroalimentación, a aportación de informacións precisas que permiten reestruturar a actividade no seu 

conxunto 

De tal modo, establécense unha serie de criterios ou directrices xerais: 

-Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural e ás 

expectativas do alumnado. 

-Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais. 

-A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á 

lóxica interna da materia. 

-A adecuación aos criterios de avaliación da programación. 
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-A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás 

diferenzas individuais. 

-A claridade e  amenidade gráfica e expositiva. 

-A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

METODOLOXÍA  

1.- O profesor/a expón o tema en clase. Plantea o traballo a realizar individual e grupal. Presenta 

os recursos a utilizar na AV. Presenta e temporalización das tareas a realizar.  

2.- Lectura e presentación de documentos , textos, gráficos, mapas , videos. Comentario dos 

mesmos na aula con participación individual. 

3.- Realización de actividades na aula virtual. Correxidas individualmente e explicadas na 

clase. 

4.- Elaboración dun traballo grupal. A información e recursos a utilizar serán colgados na AV 

O traballo é trimestral e será exposto na aula coa utilización de medios audio-visuais. 

5.- Un só exame por avaliación posto que será avaliación continua, entrando toda a materia 
explicada dende comenzo de curso, en cada exame, de xeito que na terceira avaliación sexa coma un 
final de toda a materia .As  recuperacións serán  na availación seguinte . No caso dun alumno cas 
duas avaliacións primeiras aprobadas e a final suspensa, queda aposibilidade dun exame final de 
recuperación antes da avaliación final, tamén poden presentarse a dito exame aqueles coa materia 
suspensa o longo do curso. 

 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Materiais escritos:  Libro de texto: Historia de España. Editorial Santillana. 

Material suministrado pola editorial e de outras editoriais. Material variado de consulta, diccionario, 

biografías, informes estadísticos, artigos de prensa, Atlas xeográficos e históricos, etc. 

Material dixital: edición dixital  do libro  Historia de Santillana. 

Material gráfico: mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías, 

esquemas. globo terráque, xogos de simulación e prensa. 

Material audiovisual: Proxeción e comentário de diversas obras cinematográficas: vídeos,, 

transparencias didácticas e diapositivas, documentais e/ou filmes sobre determinados períodos históricos ou 

temas xeográficos concretos que serven para traballar determinados aspectos do currículo. 

 Informáticos: webs de contido xeográfico, histórico e cultural.  

- Ademais dos recursos citados na Biblioteca do IES os alumnos poden  consultar no propio local 

ou levar en préstamo a bibliografía axeitada ás súas necesidades. 

 

7.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 
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A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino 

aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno. 

1.-  As probas escritas:  

EXAMES.  

Serán un  por avaliación. Despois de cada avaliación  non haberá un exame de recuperación da 

materia vista. Tendo que recuperar a matéria em cada exame posterior, que consistirá em toda a matéria 

impartida do programa da  asignatura 

Modelo de exame: tipo selectividade. En 2º Bacharelato o programa está diseñado pola 

universidade. En Galicia a CIUG marca a programación da materia. Para este curso marcanos desde a 

Prehistoria ata o século XX. 

 -  Estrutura das probas escritas: Según o modelo da proba de selectividade: palabras de 

vocabulario (2 puntos), unha pregunta a desnvolver do temario (3 puntos) e unha composición histórica 

(5 puntos). 

Na cualificación das probas escritas valoraranse positivamente os seguintes conceptos: 

Calidade expositiva, presentación formal e corrección ortográfica, orde cronolóxica na 

exposición, capacidade de síntese, utilización correcta dos conceptos e vocabulario empregados, 

Capacidade de definición, de argumentación e de razoamento. 

2.- Elaboración de traballos e actividades: elaborados polo alumnado, tanto na aula como na casa. 

TRABALLOS 

Individuais ou en grupo,  búsqueda e resolución de cuestións plantexadas, manexo de bibliografia, 

de médios audiovisuais, dixitais, escritos. Desenvolver as composicións históricas. O traballo terá lugar 

tanto na casa como na aula. 

Actitude: A asistencia continuada, atención e participación nas clases. A elaboración de 

exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. 

Observación periódica do caderno e o material telemático. 

- Criterios de cualificación: 

* PROBAS ESCRITAS, ata un 90 %. Valorase a presentación e a ausencia de faltas de ortografía. 

A mala presentación e faltas pode supoñer ata 1 punto de desconto na nota final. 

 *TRABALLO:  Ata un 10 %... O traballo diario na clase e na casa (realización de actividades). 

Os  resultados destas actividades se sumarán á media acadada nos  parciais. 

O  emprego  de medios ilícitos será penalizado cun 0  na realización de probas escritas,orais ou 

telemáticas. Fíxase um prazo de entrega de traballos, actividades, tarefas e exames que debe ser 

cumprido para poder ser admitido polo profesor/a 
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         O traballo consistirá  en tarefas individuais, tales como  composicións históricas, comentarios, 

exercicios   

. 

 

         ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase a recuperación nas probas das seguintes avaliacións. As 

probas serán realizadas sobre 10 puntos. A nota será a que se obteña na media das avaliacións ou ,en 

caso de probas suspensa, a obtida nos exames finais na terceira avaliación ou na recuperación final . 

Para elo tomarase a nota mais alta, a da avaliación ou a da recuperación. Sempre em beneficio do 

alumno. 

- Mes de maio: proba/s   da 3ª avaliacióncon toda a materia e avaliación final. Esta proba final 

estará indicada para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

 

         AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación  implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de avaliación 

continua. Cada unha das avaliacións ten os contidos previos máis os impartidos en dita avaliación, o 

alumno debe superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos)  cada unha delas; 

a cualificación final obterase da media de todas as avaliacións.Sempre existe a posibilidade dunha proba 

final de toda a materia , cando non se recuperou durante o curso ou se suspende a terceira avaliación .   

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes 

de  xuño para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e contidos 

previstos. 

 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE.  
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   

   

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo 

dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da 

programación: obxectivos, criterios de avaliación, 

metodoloxía... . 

  

5.- Selecciono e secuencio de xeito progresivo os 

contidos da programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos. 

  

6.- Programo actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 

  

7.- Planifico as clases de xeito flexible, preparando 

actividades e recursos axeitados á programación de aula 

e ás necesidades e os intereses do alumnado. 

  

8.- Establezo os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e autoavaliación que 

permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe 

dos meus alumnos. 

  

  9.- Coordínome co profesorado doutros departamentos 

que poidan ter contidos afíns á miña disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os 

obxectivos que quero acadar e a finalidade das 

actividades, partindo dos seus coñecementos previos. 

      

2.- Relaciono os contidos con situacións reais, 

informándolles da utilidade e creando expectativas. 

  

3.- Las actividades que propoño están relacionadas con 

situacións da vida real. 

  

4.- Emprego metodoloxías que favorezan o  

desenvolvemento dunha actitude positiva do alumno/a e 

que teña en conta os seus intereses. 

  

5.- Proporciono un plan de traballo ao principio de cada 

unidade. 

  

6. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, 

debates, diálogos…). 

  

7.-  Estimulo a participación activa dos estudantes en 

clase. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de 

pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas… 

    

2.- En función das características de cada alumno/a, 

expoño tarefas e logros diferentes. 

    

3.- Propoño metodoloxías diversas.   

4.- Emprego recursos e materiais variados.    

5.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é 

posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas 

aclaratorias; poño exemplos... 

   

6.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe 

autónoma (busca de información, traballos, 

investigacións…). 

  

7.- O alumnado é o protagonista da clase.    

8.- Expoño exercicios de diferente nivel en cada unidade 

e en cada exame 

  

9.- As formas de traballo  e as metodoloxías propostas 

son diversas, incluída a utilización de TICs. 

  

10.- Utilízanse diferentes maneiras de traballar: 

Individual, colectiva... e manteño unha comunicación 

fluida cos estudantes. 

  

11.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e 

comprensible para os alumnos. 

  

12.- Optimizo o tempo dispoñible para o 

desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-

APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os 

alumnos/as coñecen: os obxectivos e competencias que 

se queren desenvolver, as diferentes actividades a 

realizar, como se lles avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso para 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada unidade 

didáctica. 

  

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a 

idoneidade dos recursos e das actividades empregadas 

no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen actividades 

variadas. 
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6.- Proporciono a información necesaria sobre a 

resolución das tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos e 

actividades dos alumnos e dou pautas para a mellora das 

súas aprendizaxes. 

  

8.- Propoño novas actividades que faciliten a 

adquisición de obxectivos cando estes non teñan sido 

acadados suficientemente. 

  

10.- Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función 

dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

 

9.-  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES: 

Na materia pendente de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º Bac. O alumnado terá en cada 

avaliación  unha proba escrita  correspondente á materia  que o Xefe de Seminario determine para cada 

avaliación.  

O exame puntuará o 60  %  da nota. A asistencia a clase e a realización do traballo proposto polo 

profesor/a contará o 40%. Non se permite o emprego de medios ilícitos nas tarefas ou probas. Todas as 

probas deben ser entregadas dentro do prazo fixado polo Xefe de Seminario. 

No caso de non presentarse á proba ou suspender as avaliacións, o alumno/a terá a obriga de facer 

a proba final de maio con toda a materia nas datas acordadas polo centro . A calificación final será a 

acadada. 

 

. 

 

10. - MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co Departamento de Orientación, procurarase detectar
 
os casos dos alumnos que 

non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos. 

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo a 

repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 
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comentarios persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Esta área impártese 

en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As exemplificacións na 

aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos.  

 

11.-  ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

- Educación cívica-constitucional 

Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, cunha conciencia clara da labor educativa e 

concienciadora do ensino, como formador de cidadáns e seres humanos solidarios 

 -Comprensión lectora, expresión oral e escrita 

-Creación dun listado de bibliografía do que o alumno poderá facer uso para realizar lecturas 

complementarias durante o curso. 

- Plantexamento de actividades de fomento de habitos lectores. Durante o segundo trimestre se 

plantexa a lectura e recensión dunha novela de ambientación histórica. 

- Comunicación audiovisual e TICs 

-As aulas contan con canóns e pizarras dixitais. 

-Utilización de recursos TIC, de forma sistemàtica na aula. Así mesmo os alumn@s tenen que 

realitzar un traballo de exosición con soporte audiovisual. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Estes alumnos participan noutras actividades xa programadas polo Departamento, para outras 

materias.  

Calquera actividade ofertada ao longo do curso e/ou en colaboración con outros Departamentos. 

 

13.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  resultados 

académicos dos alumnos e alumnas. Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a práctica 

docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes 

aspectos: 

-Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

-Adecuación dos contidos ao alumnado de 2º de Bacharelato. 
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-Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos materiais 

didácticos, en especial o libro de texto. 

-Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHARELATO 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA ARTE 

Profesora:    María Romero González 

                       Esperanza  Estévez  Araújo 

                  

 

1.-  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

A Historia da Arte ten por obxeto de estudio a obra de arte como producto resultante da 

intelixencia, a creatividade e a actuación humanas, que se manifestaron de forma diferente nas diversas 

sociedades  culturas ao longo do tempo. O estudo da  Historia da Arte debe aportar ao estudante os 

coñecementos necesarios para a analise, interpretación e valoración da arte a través da linguaxe das 

formas e do pensamento visual.  Proponse unha selección equilibrada que permita unha aproximación 

xeral o desenvolvemento da arte occidental, desde o nacemento do clasicismo na Antigüedade 

grecorromana ata a arte contemporánea. 

A Historia da Arte a través das suas manifestacións concretas terá en conta, alomenos, un doble 

referente: por un lado, o contexto histórico e cultural no que se produce a obra; e polo outro, as 

características específicas da mesma. A complexidade dos factores que interveñen na creación da obra 

de arte e a especificidade de cada unna linguaxes artísticas exixen utilizar un método de analise que 

integre distintas perspectivas, entre as que poidan sinalarse, alomenos, a formal, a sociolóxica e a  

iconolóxica. Ademais, consolida nos alumnos e alumnas certos valores e actitudes fundamentais, como 

a capacidade de disfrute ante a contemplación da arte, o respeto pola creación artística, aunque no 

exento de espíritu crítico, e de forma moi especial a valoración do patrimonio artístico e a 

responsabilidade da sua conservación, pois  tratase  dun legado que ha de transmitirse as xeracións 

vindeiras.. 
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Os contidos  presentanse nos seguintes bloques:  

Bloque 1. As raíces da arte europea: o legado da arte clásica. 

Bloque 2.  O nacemento  da tradición artística occidental: a arte medieval. 

Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da  arte europea no mundo moderno. 

Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación. 

Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primera mitade do século XX. 

Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda mitade doséculo XX. 

 

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

2.1  OBXETIVOS XERAIS  PARA O BACHARELATO 

Definidos na páxina 93. 

 

2.2  OBXETIVOS PARA ESTE CURSO 

1. Aprender a identificar e a definir as  técnicas, materiais, modalidades, xéneros e elementos 

principais da arquitectura, escultura e a pintura, que foron desenvolvendose  desde a Antigüedade.   

2. Valorar críticamente o papel das mulleres na experiencia artística creadora, así como as causas 

da súa situación de desigualdad e invisibilización.  

3. Valorar e repetar o patrimonio humano cultural e a  sua diversidade ao longo dos séculos. A 

preciar  o noso patrimonio en España e en Galicia. 

4. Contemplar as funcións  da  arte e a súa  relación coa situación sociocultural das distintas 

épocas. 

5. Valorar e respetar o patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, asumindo as 

responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

6.  Observar a arte contemporánea cunha nova  mirada: o expresionismo abstracto, o 

informalismo,  pop-art, e o op-art, entre outras, e os novos medios expresivos da cultura visual de masas 

e ver  cómo influen no noso modo de vivir e de pensar. 

7. Apreciar o importante papel da arte como valoración do espacio e importancia de conservar o 

noso patrimonio para poder trasmitilo as vindeiras xeracións. 
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3.- CONCRECIÓN DOS CONTIDOS PARA ESTE CURSO 

 Historia da Arte. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

 Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica  

n B1.1. Grecia, creadora da linguaxe 

clásica: principais manifestacións.  
B1.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte grega, 

en relación co seu contexto histórico e 

cultural. 

HAB1.1.1. Explica as características esenciais 

da arte grega e a súa evolución no tempo a partir 

de fontes históricas ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.1.2. Define o concepto de orde 

arquitectónica e compara as tres ordes da 

arquitectura grega. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.1.3. Describe os tipos de templo grego, 

con referencia ás características arquitectónicas 

e a decoración escultórica. 

CCEC 
CCL 

HAB1.1.4. Describe as características do teatro 

grego e a función das súas partes. 
CCEC 
CCL 

HAB1.1.5. Explica a evolución da figura 

humana masculina na escultura grega a partir do 

"Kouros" de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) 

e o "Apoxiomenos" (Lisipo). 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B1.2. A función social da arte en 

Grecia. 
B1.2. Explicar a función social da arte 

grega, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e 

artistas, e as relacións entre eles. 

HAB1.2.1. Especifica quen eran os/as principais 

clientes da arte grega, e a consideración social 

da arte e dos/das artistas. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B1.3. Comentario de obras de arte: 

Grecia. 
B1.3. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte grega, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas gregas: 

Partenón, Tribuna das Cariátides do Erecteion, 

templo de Atenea Niké e teatro de Epidauro. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas gregas: Kouros de 

CCEC 
CCL 
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Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do 

Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso neno 

(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de 

Samotracia,  e friso do altar de Zeus en Pérgamo 

(detalle de Atenea e Gea). 

CAA 

n 
p 

B1.4. Visión do clasicismo en Roma. A 

arte na Hispania romana e na Gallaecia. 
B1.4. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte romana, 

en relación co seu contexto histórico e 

cultural. 

HAB1.4.1. Explica as características esenciais 

da arte romana e a súa evolución no tempo a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.2. Especifica as achegas da 

arquitectura romana en relación coa grega. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.3. Describe as características e 

funcións dos principais tipos de edificio 

romanos. 

CCEC 
CCL 

HAB1.4.4. Compara o templo e o teatro 

romanos cos respectivos gregos. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.5. Explica os trazos principais da 

cidade romana a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.6. Especifica as innovacións da 

escultura romana en relación coa grega. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.4.7. Describe as características xerais dos 

mosaicos e a pintura en Roma a partir dunha 

fonte histórica ou historiográfica. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B1.5. Función social da arte en Roma. B1.5. Explicar a función social da arte HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais CCEC 
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romana, especificando o papel 

desempeñado polos/as clientes e 

artistas, e as relacións entre eles.  

clientes da arte romana, e a consideración social 

da arte e dos/das artistas. 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B1.6. Comentario de obras de arte: 

Roma. 
B1.6. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte romana, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas romanas: 

Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, 

teatro de Mérida, Coliseo de Roma, , ponte de 

Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en 

Roma e columna de Traxano en Roma. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima 

Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo 

do Arco de Tito (detalle dos soldados co 

candelabro e outros obxectos do Templo de 

Xerusalén) e relevo da columna de Traxano. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B1.7. Traballo de investigación sobre 

historia da arte. 
B1.7. Realizar e expor, individualmente 

ou en grupo, traballos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionais 

como as novas tecnoloxías. 

HAB1.7.1. Realiza un traballo de investigación 

sobre Fidias. 
CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

HAB1.7.2. Realiza un traballo de investigación 

sobre o debate acerca da autoría grega ou 

romana do grupo escultórico de "Laocoonte e os 

seus fillos". 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

h 
n 
p 

B1.8. Conservación do patrimonio: arte 

grecorromana 
B1.8. Respectar as creacións artísticas 

da Antigüidade grecorromana, 

valorando a súa calidade en relación 

coa súa época e a súa importancia como 

HAB1.8.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, das obras máis salientables da arte 

antiga que se conservan en Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 
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patrimonio escaso e insubstituíble que 

cómpre conservar.  

 Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval  

n B2.1. Achega cristiá na arquitectura e 

na iconografía. 
B2.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

paleocristiá, en relación co seu contexto 

histórico e cultural. 

HAB2.1.1. Explica as características esenciais 

da arte paleocristiá e a súa evolución no tempo a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a 

función da basílica paleocristiá. 
CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.1.3. Describe as características e función 

dos baptisterios, mausoleos e "martiria" 

paleocristiáns, e as súas partes. 

CCEC 
CCL 

HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e o 

mosaico na arte paleocristiá, con especial 

referencia á iconografía. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B2.2. Arte bizantina. B2.2. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

bizantina, en relación co seu contexto 

histórico e cultural. 

HAB2.2.1. Explica as características esenciais 

da arte bizantina a partir de fontes históricas ou 

historiográficas.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a 

través da igrexa de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.2.3. Describe as características do 

mosaico bizantino e dos temas iconográficos do 

Pantocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa 

influencia na arte occidental. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 

B2.3. Comentario de obras de arte 

bizantina 
B2.3. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte bizantina, 

HAB2.3.1. Identifica, analiza e comenta o 

mosaico do Cortexo da emperatriz Teodora en 

CCEC 
CCL 
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m 
n 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

San Vital de Rávena. CAA 

n 
p 

B2.4. Arte prerrománica. B2.4. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

prerrománica, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

HAB2.4.1. Define o concepto de arte 

prerrománica e especifica as súas 

manifestacións en España e en Galicia. 

CCEC 
CCL 

HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente 

no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da 

Nave (Zamora), Santa María do Naranco 

(Oviedo), Santa Comba de Bande e San Miguel 

de Celanova (Ourense). 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B2.5. Configuración e 

desenvolvemento da arte románica. 

Igrexas e mosteiros. Iconografía 

románica. 

 

B2.5. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

románica, en relación co seu contexto 

histórico e cultural. 

HAB2.5.1. Describe as características xerais da 

arte románica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.5.2. Describe as características e as 

función das igrexas e dos mosteiros na arte 

románica.  

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.5.3. Explica as características da 

escultura e a pintura románicas, con especial 

referencia á iconografía. 

CCEC 
CCL 

n B2.6. Función social da arte románica. B2.6. Explicar a función social da arte 

románica, especificando o papel de 

clientes e artistas, e as relacións entre 

eles. 

HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas 

e clientes da arte románica.  
CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 

B2.7. Comentario de obras de arte 

románica. 
B2.7. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte románica, 

aplicando un método que abranga 

HAB2.7.1. Identifica, analiza e comenta as 

esculturas románicas do Pórtico da Gloria  e 

Portada  de Praterías. 

CCEC 
CCL 
CAA 
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n diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

n B2.8. Achega do Gótico: expresión 

dunha cultura urbana. A catedral e a 

arquitectura civil. Modalidades 

escultóricas. Pintura italiana e 

flamenga, orixe da pintura moderna.  

 

B2.8, Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte gótica, 

en relación co seu contexto histórico e 

cultural. 

HAB2.8.1. Describe as características xerais da 

arte gótica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.2. Describe as características e a 

evolución da arquitectura gótica e especifica os 

cambios introducidos respecto á románica.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.3. Describe as características e a 

evolución da escultura gótica, e especifica as 

súas diferenzas tipolóxicas, formais e 

iconográficas respecto á escultura románica. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións 

da pintura de Giotto e do Trecento italiano 

respecto á pintura románica e bizantina. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura 

flamenga do século XV e cita algunhas obras 

dos seus principais representantes. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B2.9. Función social da arte gótica. B2.9. Explicar a función social da arte 

gótica, especificando o papel 

desempeñado por clientes e artistas, e as 

relacións entre eles. 

HAB2.9.1. Especifica as relacións entre artistas 

e clientes da arte gótica, e a súa variación 

respecto ao románico. 

CCEC 
CCL 
CSC 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B2.10. Comentario de obras de arte 

gótica. 
B2.10. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte gótica, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 

occidental da catedral de Reims, interior da 

planta superior da Sainte Chapelle de París. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o CCEC 
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histórico). grupo da Anunciación e a Visitación da catedral 

de Reims. 
CCL 
CAA 

HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas góticas: escena de "A fuxida 

a Exipto", de Giotto, na Capela Scrovegni de 

Padua, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van 

Eyck, , e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus 

Bosch. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n 
p 

B2.11. O peculiar desenvolvemento 

artístico da Península Ibérica. Arte 

hispanomusulmá. O Románico no 

Camiño de Santiago. O Gótico e a súa 

longa duración. 

B2.11. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

románica e gótica española e hispano-

musulmá, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

HAB2.11.1. Explica as características e 

evolución da arte románica e gótica en España. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.11.2. Explica as características xerais da 

arte islámica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.11.3. Describe os trazos esenciais da 

mesquita e o pazo islámico. 
CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.11.4. Explica a evolución da arte 

hispanomusulmá. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.11.5. Explica as características da arte 

mudéxar e especifica, con exemplos de obras 

concretas, as diferenzas entre o mudéxar 

popular e o cortesán. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B2.12. Comentario de obras de arte 

medieval española. 
B2.12. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte medieval 

española, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas románicas: San 

Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de 

Frómista e a catedral de Santiago de 

CCEC 
CCL 
CAA 
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p formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico). 
Compostela. 

HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas románicas: "A dúbida de 

San Tomé", no ángulo do claustro de San 

Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do 

capitel historiado do claustro de San Xoán da 

Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico 

da Gloria da catedral de Santiago. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas murais románicas: bóveda da 

Anunciación aos pastores no Panteón Real de 

San Isidoro de León, e ábsida de San Clemente 

de Tahull (Lleida). 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 

occidental e interior da catedral de León, 

interior da catedral de Barcelona, e interior da 

igrexa de San Xoán dos Reis, de Toledo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.5. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas góticas: tímpano da Portada 

do Sarmental da catedral de Burgos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB2.12.6. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras hispanomusulmás: Mesquita de 

Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 

Sevilla e Alhambra de Granada. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 

B2.13. Traballo de investigación sobre 

historia da arte. 
B2.13. Realizar e expor, 

individualmente ou en grupo, traballos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionais como as novas 

HAB2.13.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre o tratamento iconográfico e 

o significado da visión apocalíptica de Cristo e 

o Xuízo Final na arte medieval. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
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n tecnoloxías. CSIEE 

h 
n 
p 

B2.14. Conservación do patrimonio: 

arte medieval. 
B2.14. Respectar as creacións da arte 

medieval, valorando a súa calidade en 

relación coa súa época e a súa 

importancia como patrimonio que hai 

que conservar. 

HAB2.14.1. Explica a importancia da arte 

románica no Camiño de Santiago. 
CCEC 
CCL 
CSC 

HAB2.14.2. Confecciona un catálogo, con 

breves comentarios, das obras máis salientables 

de arte medieval que se conservan en Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno  

n B3.1. Renacemento. Patróns e artistas. 

Orixe e desenvolvemento da nova 

linguaxe en arquitectura, escultura e 

pintura. Achegas de grandes artistas do 

Renacemento italiano.  

B3.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte do 

Renacemento, en relación co seu 

contexto histórico e cultural. 

 

HAB3.1.1. Explica as características esenciais 

do Renacemento italiano e a súa periodización a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.2. Especifica as características da 

arquitectura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.3. Especifica as características da 

escultura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.4. Especifica as características da 

pintura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.5. Compara a pintura italiana do 

Quattrocento coa dos pintores góticos 

flamengos contemporáneos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.1.6. Explica a peculiaridade da pintura 

veneciana do Cinquecento e cita os artistas máis 

representativos. 

CCEC 
CCL 
CAA 
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n B3.2. Función social da arte no 

Renacemento 
B3.2. Explicar a función social da arte 

especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e 

as relacións entre eles. 

HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no 

Renacemento italiano e as novas reivindicacións 

dos artistas en relación co seu recoñecemento 

social e a natureza do seu labor.  

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B3.3. Comentario de obras de arte: arte 

do Renacemento. 
B3.3. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte do 

Renacemento, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 

italiano: cúpula de Santa María das Flores e 

interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en 

Florencia e de Brunelleschi; pazo Médici-

Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada 

de Santa María Novella e do pazo Rucellai, 

ambos en Florencia e de Alberti; templo de San 

Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; 

cúpula e proxecto de planta de San Pedro do 

Vaticano, de Michelangelo; Il Gesù en Roma, 

de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra 

(Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas do Renacemento italiano: 

primeiro panel da "Porta do Paraíso" (da 

creación do mundo á expulsión do Paraíso), de 

Ghiberti; "Gattamelata", de Donatello; 

"Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as 

tumbas mediceas, de Michelangelo; "O rapto 

das sabinas", de Giambologna. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas do Renacemento italiano: "O 

tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; 

"Anunciación" do Convento de San Marcos en 

Florencia, de Fra Angelico; "Madonna do 

CCEC 
CCL 
CAA 
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Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A 

Virxe das rochas", "A última cea" e "A 

Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de 

Atenas" de Rafael; a bóveda e o "Xuízo Final" 

da Capela Sixtina, de Michelangelo; "A 

tempestade", de Giorgione; "Venus de Urbino" 

e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano. 

n B3.4. A recepción da estética 

renacentista na Península Ibérica. 

 

B3.4. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

española do Renacemento, en relación 

co seu contexto histórico e cultural. 

HAB3.4.1. Especifica as características 

peculiares do Renacemento español en 

comparación co italiano.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.2. Describe a evolución da arquitectura 

renacentista española. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.3. Explica a peculiaridade da escultura 

renacentista española.  
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.4.4. Explica as características da pintura 

de El Greco a través dalgunhas das súas obras 

máis representativas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B3.5. Comentario de obras de arte: arte 

española do Renacemento. 
B3.5. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte española do 

Renacemento, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 

español: fachada da Universidade de 

Salamanca; pazo de Carlos V na Alhambra de 

Granada, de Pedro Machuca; mosteiro de San 

Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.5.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras escultóricas do Renacemento 

español: "Sacrificio de Isaac" do retablo de San 

Bieito de Valladolid, de Alonso Berruguete; 

CCEC 
CCL 
CAA 
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"Santo enterro", de Juan de Juni. 

HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas de El Greco: "O expolio", , 

"O martirio de San Mauricio", "O enterro do 

Señor de Orgaz", "A adoración dos pastores", . 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.6. Unidade e diversidade do 

Barroco. Linguaxe artística ao servizo 

do poder civil e eclesiástico. Urbanismo 

barroco. Igrexas e pazos. Principais 

tendencias. 

 

B3.6. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte do 

Barroco, en relación co seu contexto 

histórico e cultural. 

 

HAB3.6.1. Explica as características esenciais 

do Barroco. 
CCEC 
CCL 

HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a 

concepción barroca da arte e a renacentista. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.3. Compara a arquitectura barroca coa 

renacentista. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.4. Explica as características xerais do 

urbanismo barroco. 
CCEC 
CCL 

HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa 

renacentista a través da representación de 

"David" por Michelangelo e por Bernini. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.6. Describe as características xerais da 

pintura barroca e especifica as diferenzas entre a 

Europa católica e a protestante. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB3.6.7. Distingue e caracteriza as grandes 

tendencias da pintura barroca en Italia e os seus 

principais representantes. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.6.8. Especifica as peculiaridades da 

pintura barroca flamenga e holandesa. 
CCEC 
CCL 
CAA 
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n B3.7. Función social da arte no 

Barroco. 
B3.7. Explicar a función social da arte 

especificando o papel desempeñado por 

patróns, academias, clientes e artistas, e 

as relacións entre eles. 

HAB3.7.1. Describe o papel desempeñado no 

século XVIII polas academias en toda Europa e, 

en particular, polo Salón de París. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B3.8. Comentario de obras de arte: arte 

do Barroco. 
B3.8. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte do Barroco, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

europeo do século XVII: fachada de San Pedro 

do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da 

praza de San Pedro do Vaticano, de Bernini; 

San Carlos das Catro Fontes en Roma, de 

Borromini; Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart e Le Nôtre.  

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas de Bernini: "David", 

"Apolo" e "Dafne", "A éxtase de Santa Teresa",. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas do Barroco europeo do século 

XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da 

Virxe", de Caravaggio; "Triunfo de Baco e 

Ariadna", na bóveda do pazo Farnese de Roma, 

de Annibale Carracci;  "As tres Grazas", de 

Rubens; "A lección de anatomía do doutor 

Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt.Judit 

e Holofermes de Artemisia Gentileschi 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.9. Barroco hispánico. Urbanismo e 

arquitectura. Imaxinaría barroca. 

Achega da pintura española: grandes 

figuras do Século de Ouro. 

B3.9. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte 

española do Barroco, en relación co seu 

contexto histórico e cultural. 

HAB3.9.1. Explica as características do 

urbanismo barroco en España e a evolución da 

arquitectura española durante o século XVII. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.9.2. Explica as características da 

imaxinaría barroca española do século XVII e 

CCEC 
CCL 
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 compara a escola castelá coa andaluza.  CAA 

HAB3.9.3. Explica as características xerais da 

pintura española do século XVII. 
CCEC 
CCL 

HAB3.9.4. Describe as características e 

evolución da pintura de Velázquez a través 

dalgunhas das súas obras máis significativas. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B3.10. Comentario de obras de arte: 

arte española do Barroco. 
B3.10. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte española do 

Barroco, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas do Barroco 

español do século XVII: Praza Maior de 

Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de 

Santo Estevo de Salamanca, de Churriguera. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes esculturas do Barroco español do 

século XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández; 

"Inmaculada do facistol", de Alonso Cano; 

"Magdalena penitente", de Pedro de Mena. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas españolas do Barroco español 

do século XVII: "Martirio de San Filipe”, de 

Ribera; "Bodegón" do Museo do Prado, de 

Zurbarán; "O augador de Sevilla, "Os 

borrachos", "A fragua de Vulcano", "A 

rendición de Breda", "A Venus do espello", "As 

meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez; "A 

Sagrada Familia do paxariño", "A Inmaculada”, 

de Murillo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B3.11. Século XVIII. Mantemento do 

Barroco. Refinamento rococó. 

Neoclasicismo e Romanticismo. 

B3.11. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte do 

HAB3.11.1. Explica o século XVIII como 

época de coexistencia de vellos e novos estilos 

artísticos nun contexto histórico de cambios 

CCEC 
CCL 
CAA 
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século XVIII, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

profundos. CSC 

HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o 

Rococó, e especifica a diferente concepción da 

vida e a arte que encerran. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB3.11.3. Explica as razóns do xurdimento 

do Neoclasicismo e as súas características xerais 

en arquitectura, escultura e pintura. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB3.11.4. Comenta a escultura neoclásica a 

través da obra de Canova. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.11.5. Especifica as posibles 

coincidencias entre o Neoclasicismo e o 

Romanticismo na pintura de David. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.11.6. Distingue entre a corrente 

tradicional e a clasicista da arquitectura barroca 

española do século XVIII. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.11.7. Explica a figura de Salzillo como 

derradeiro representante da imaxinaría relixiosa 

española en madeira policromada. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 
p 

B3.12. Comentario de obras de arte: 

arte do século XVIII. 
B3.12. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte do século 

XVIII, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas do século XVIII: 

fachada do Hospicio de San Fernando de 

Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do 

Obradoiro da catedral de Santiago de 

Compostela, de Casas e Novoa; Pazo Real de 

Madrid, de Juvara e Sacchetti; Panteón de París, 

de Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de 

CCEC 
CCL 
CAA 



 

   185 

 

 Historia da Arte. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

Juan de Villanueva. 

HAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras escultóricas do século XVIII: 

"A oración no horto", de Salzillo; "Eros e 

Psique" e "Paulina Bonaparte", de Canova. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB3.12.3. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras de David: "O xuramento dos 

Horacios" e "A morte de Marat". 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B3.13. Traballo de investigación en 

historia da arte. 
B3.13. Realizar e expor, 

individualmente ou en grupo, traballos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

HAB3.13.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre o proceso de construción da 

nova basílica de San Pedro do Vaticano ao 

longo dos séculos XVI e XVII. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

h 
n 
p 

B3.14. Conservación do patrimonio: 

arte moderna. 
B3.14. Respectar as creacións da arte 

da Idade Moderna, valorando a súa 

calidade en relación coa súa época e a 

súa importancia como patrimonio que 

hai que conservar.  

HAB3.14.1. Confecciona un catálogo, con 

breves comentarios, das obras máis salientables 

da arte dos séculos XVI ao XVIII que se 

conservan en Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación  

n B4.1. A figura de Goya.  B4.1. Analizar a obra de Goya e 

identificar nela os trazos propios das 

correntes da súa época e os que 

anticipan diversas vangardas 

posteriores.  

HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de 

Goya como pintor e gravador, desde a súa 

chegada á Corte ata o seu exilio final en 

Bordeos. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.1.2. Compara a visión de Goya nas series 

de gravados "Os caprichos" e "Os disparates ou 

proverbios". 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 

B4.2. Comentario de obras de arte: 

Goya. 
B4.2. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas de Goya, aplicando 

HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras de Goya: "O parasol", "A 

CCEC 
CCL 
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m 
n 

un método que abranga diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociolóxico e histórico).  

familia de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en 

Madrid" ("A loita cos mamelucos"), "Os 

fusilamentos do 3 de maio de 1808"; desastre nº 

15 ("E non hai remedio") da serie "Os desastres 

da guerra"; "Saturno devorando un fillo" e "A 

leiteira de Bordeos". 

CAA 

n B4.3. A Revolución Industrial e o 

impacto dos novos materiais na 

arquitectura. Do Historicismo ao 

Modernismo. A Escola de Chicago. 

Nacemento do urbanismo moderno.  

B4.3. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arquitectura 

do século XIX, relacionando cada un 

dos seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

HAB4.3.1. Describe as características e a 

evolución da arquitectura do ferro no século 

XIX, en relación cos avances e as necesidades 

da revolución industrial. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 
CMCCT 

HAB4.3.2. Explica as diferenzas entre 

enxeñeiros e arquitectos na primeira metade do 

século XIX. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.3.3. Explica as características do 

neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio 

de Napoleón. 

CCEC 
CCL 

HAB4.3.4. Explica as características do 

historicismo en arquitectura e a súa evolución 

cara ao eclecticismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.3.5. Explica as características e 

principais tendencias da arquitectura 

modernista. 

CCEC 
CCL 

HAB4.3.6. Especifica as achegas da Escola de 

Chicago á arquitectura. 
CCEC 
CCL 

HAB4.3.7. Describe as características e os 

obxectivos das remodelacións urbanas de París, 

Barcelona e Madrid na segunda metade do 

CCEC 
CCL 
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século XIX. 

d 
e 
m 
n 

B4.4. Comentario de obras de arte: 

arquitectura do século XIX. 
B4.4. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arquitectura do 

século XIX, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas: templo da 

Madalena en París, de Vignon; Parlamento de 

Londres, de Barry e Pugin; Auditorio de 

Chicago, de Sullivan e Adler; torre Eiffel de 

París; templo da Sagrada Familia en Barcelona, 

de Gaudí. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B4.5. Evolución da pintura: 

Romanticismo, Realismo, 

Impresionismo e Simbolismo. Os 

postimpresionistas, xerme das 

vangardas pictóricas do século XX.  

B4.5. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da pintura do 

século XIX, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

HAB4.5.1. Describe as características do 

Romanticismo na pintura e distingue entre o 

romanticismo da liña de Ingres e o 

romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.2. Compara as visións románticas da 

paisaxe en Constable e Turner. 
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición 

no contexto dos cambios sociais e culturais de 

mediados do século XIX. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB4.5.4. Compara o Realismo co 

Romanticismo.  
CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do 

Impresionismo e o Neoimpresionismo. 
CCEC 
CCL 

HAB4.5.6. Define o concepto de 

postimpresionismo e especifica as achegas de 

Cézanne e Van Gogh como precursores das 

grandes correntes artísticas do século XX. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de finais do CCEC 
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século XIX como reacción fronte ao Realismo e 

ao Impresionismo. 
CCL 
CAA 

n B4.6. Función social da arte no século 

XIX. 
B4.6. Explicar a evolución cara á 

independencia dos artistas respecto aos 

clientes, especificando o papel 

desempeñado polas academias, os 

salóns, as galerías privadas e os 

marchantes. 

HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen 

no século XIX nas relacións entre artistas e 

clientes, referidos á pintura. 

CCEC 
CCL 
CSC 

d 
e 
m 
n 

B4.7. Comentario de obras de arte: o 

século XIX. 
B4.7. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da pintura do século 

XIX, aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes pinturas do século XIX: "O baño 

turco", de Ingres; "A balsa da Medusa", de 

Gericault; "A liberdade guiando o pobo", de 

Delacroix; "O carro de feo", de Constable; 

"Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; "O 

enterro de Ornans", de Courbet; "O ánxelus", de 

Millet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; 

"Impresión, sol nacente" e a serie sobre a 

Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin de la 

Galette", de Renoir; "Unha tarde de domingo na 

Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" 

e "Mazás e laranxas", de Cézanne; "A noite 

estrelada" e "O segador", de Van Gogh; "Visión 

despois do sermón" e "O mercado" ("Ta 

matete"), de Gauguin. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B4.8. Escultura: mantemento do 

clasicismo. Rodin.  
B4.8. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da escultura do 

século XIX, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

HAB4.8.1. Relaciona a produción e o 

academicismo dominante na escultura do século 

XIX coas transformacións levadas a cabo nas 

cidades (monumentos conmemorativos en 

prazas, parques e avenidas, e esculturas 

funerarias nos novos cemiterios). 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 
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HAB4.8.2. Explica as características da 

renovación escultórica emprendida por Rodin. 
CCEC 
CCL 

d 
e 
m 
n 

B4.9. Comentario de obras de arte: 

século XIX. 
B4.9. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da escultura do 

século XIX, aplicando un método que 

abranga diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociolóxico 

e histórico).  

HAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras de Rodin: "O pensador" e "Os 

burgueses de Calais". A obra de Camille Claude 

A idade madura 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B4.10. Traballo de investigación en 

historia da arte. 
B4.10. Realizar e expor, 

individualmente ou en grupo, traballos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionais como as novas 

tecnoloxías. 

HAB4.10.1. Realiza un traballo de 

investigación sobre as exposicións universais do 

século XIX e a súa importancia desde o punto 

de vista arquitectónico. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

HAB4.10.2. Realiza un traballo de 

investigación sobre a influencia da fotografía e 

o gravado xaponés no desenvolvemento do 

Impresionismo, con referencias a obras 

concretas. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

h 
n 
p 

B4.11. Conservación do patrimonio: 

arte do século XIX. 
B4.11. Respectar as creacións da arte 

do século XIX, valorando a súa 

calidade en relación coa súa época e a 

súa importancia como patrimonio que 

hai que conservar.  

HAB4.11.1. Confecciona un catálogo, con 

breves comentarios, das obras máis salientables 

da arte do século XIX que se conservan en 

Galicia. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX  

 n B5.1. O fenómeno das vangardas nas 

artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, 

Futurismo, Expresionismo, pintura 

abstracta, Dadaísmo e Surrealismo. 

B5.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais das vangardas 

artísticas das artes plásticas na primeira 

metade do século XX, relacionando 

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda 

artística en relación co acelerado ritmo de 

cambios na sociedade da época e a liberdade 

creativa dos/das artistas iniciada na centuria 

anterior. 

CCEC 
CCL 
CSC 
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cada unha delas cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 
HAB5.1.2. Describe a orixe e as características 

do Fauvismo. 
CCEC 
CCL 

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as 

características do Cubismo, distinguindo entre o 

Cubismo analítico e o sintético. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSC 

HAB5.1.4. Describe o ideario e os principios do 

futurismo. 
CCEC 
CCL 

HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do 

expresionismo no século XIX, explica as súas 

características xerais e especifica as diferenzas 

entre os grupos alemáns "A ponte" e "O xinete 

azul". 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as 

características da pintura abstracta, distingue a 

vertente cromática e a xeométrica, e especifica 

algunhas das súas correntes máis significativas, 

como o Suprematismo ruso ou o 

Neoplasticismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.1.7. Describe as características do 

Dadaísmo como actitude provocadora nun 

contexto de crise. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e 

os obxectivos do Surrealismo. 
CCEC 
CCL 

HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores 

españois Picasso, Miró e Dalí no 

desenvolvemento das vangardas artísticas. 

CCEC 
CCL 

HAB5.1.10. Explica a renovación temática, CCEC 
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técnica e formal da escultura na primeira metade 

do século XX, distinguindo as obras 

relacionadas coas vangardas pictóricas e as que 

utilizan recursos ou linguaxes independentes. 

CCL 
CAA 

n 
e 

B5.2. Comentario de obras de arte: a 

plástica na primeira metade do século 

XX. 

B5.2. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da plástica da 

primeira metade do século XX, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras: "A alegría de vivir", de 

Matisse; "As señoritas de Aviñón", "Retrato de 

Ambroise Vollard", "Natureza morta con 

cadeira de reixa de cana" e "Guernica", de 

Picasso; "O berro", de Munch; "A rúa", de 

Kirchner; "Lírica" e "Sobre branco II", de 

Kandinsky;  "Composición II", de Mondrian; 

"L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O elefante das 

Celebes", de Ernst; "A chave dos campos", de 

Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres 

e paxaros á luz da lúa", de Miró; "O xogo 

lúgubre" e "A persistencia da memoria", de 

Dalí. A verbena de Maruxa Mallo e Acolumna 

rota de Frida Kahlo 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB5.2.2. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras escultóricas: "O profeta", de 

Gargallo; "Formas únicas de continuidade no 

espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; 

"Muller peiteándose ante un espello", de Xulio 

González; "Mademoiselle Pogany I", de 

Brancusi; "Lagosta, nasa e cola de peixe", de 

Calder; "Figura reclinada", de Henry Moore. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B5.3. Renovación da linguaxe 

arquitectónica: o funcionalismo do 

Movemento Moderno e a arquitectura 

B5.3. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arquitectura 

HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración 

e os trazos esenciais do Movemento Moderno 

en arquitectura. 

CCEC 
CCL 
CAA 
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orgánica. da primeira metade do século XX, 

relacionando cada unha delas cos seus 

respectivos contextos históricos e 

culturais. 

HAB5.3.2. Especifica as achegas da 

arquitectura orgánica ao Movemento Moderno. 
CCEC 
CCL 
CAA 

e 
n 

B5.4. Comentario de obras de arte: 

arquitectura da primeira metade do 

século XX. 

B5.4. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arquitectura da 

primeira metade do século XX, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico).  

HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras arquitectónicas: edificio da 

Bauhaus en Dessau (Alemaña), de Gropius; 

pavillón de Alemaña en Barcelona, de Mies van 

der Rohe; Vila Saboia en Poissy (Francia), de 

Le Corbusier; casa Kaufman (Casa da Cascada), 

de Frank Lloyd Wright. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
g 
m 
n 

B5.5. Traballo de investigación en 

Historia da Arte. 
B5.5. Realizar e expor, individualmente 

ou en grupo, traballos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionais 

coma as novas tecnoloxías. 

HAB5.5.1. Realiza un traballo de investigación 

sobre o Grupo de Artistas e Técnicos Españois 

Para o Progreso da Arquitectura Contemporánea 

(GATEPAC). 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

d 
h 
m 
n 
p 

B5.6. Conservación do patrimonio: arte 

do século XX. 
B5.6. Respectar as manifestacións da 

arte da primeira metade do século XX, 

valorando a súa importancia como 

expresión da profunda renovación da 

linguaxe artística na que se sustenta a 

liberdade creativa actual.  

HAB5.6.1. Selecciona unha obra arquitectónica, 

unha escultura ou unha pintura da primeira 

metade do século XX, das existentes en Galicia, 

e xustifica a súa elección. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 6. A universalización da arte desde a segunda metade do século XX  

n B6.1. Predominio do Movemento 

Moderno ou Estilo Internacional en 

arquitectura. A arquitectura á marxe do 

estilo internacional: High Tech, 

arquitectura Posmoderna e 

Deconstrución. 

B6.1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arquitectura 

desde a segunda metade do século XX, 

enmarcándoa nas novas relacións entre 

clientes, artistas e público que 

HAB6.1.1. Explica o papel desempeñado no 

proceso de universalización da arte polos 

medios de comunicación de masas e as 

exposicións e feiras internacionais de arte. 

CCEC 
CCL 
CSC 

HAB6.1.2. Explica as razóns do mantemento e 

a difusión internacional do Movemento 

CCEC 
CCL 
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caracterizan ao mundo actual. Moderno en arquitectura. 

HAB6.1.3. Distingue e describe as 

características doutras tendencias 

arquitectónicas á marxe do Movemento 

Moderno ou Estilo Internacional, en particular a 

High Tech, a posmoderna e a deconstrución. 

CCEC 
CCL 
CAA 

d 
e 
m 
n 

B6.2. Comentario de obras de arte: 

arquitectura desde a segunda metade do 

século XX. 

B6.2. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arquitectura 

desde a segunda metade do século XX, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as 

seguintes obras: "Unité d’habitation" en 

Marsella, de Le Corbusier; edificio Seagram en 

Nova York, de M. van der Rohe e Philip 

Johnson; o museo Guggenheim de Nova York, 

de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, 

de J. Utzon; o centro Pompidou de París, de R. 

Piano e R. Rogers; o AT & T Building de Nova 

York, de Philip Johnson; o museo Guggenheim 

de Bilbao, de F. O. Gehry. 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B6.3. Artes plásticas: das segundas 

vangardas á posmodernidade. 
B6.3. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais das artes 

plásticas desde a segunda metade do 

século XX, no marco das novas 

relacións entre clientes, artistas e 

público que caracterizan o mundo 

actual. 

HAB6.3.1. Explica e compara o Informalismo 

europeo e o Expresionismo abstracto 

norteamericano. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB6.3.2. Explica a abstracción postpictórica. CCEC 
CCL 

HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. CCEC 
CCL 

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a Op-Art. CCEC 
CCL 

HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. CCEC 
CCL 

HAB6.3.6. Explica a Arte Povera. CCEC 
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CCL 

HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas das 

principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova 

Figuración, Hiperrealismo. 

CCEC 
CCL 
CAA 

HAB6.3.8. Explica en que consisten as 

seguintes manifestacións de arte non duradeira: 

Happening, Body Art e Land Art. 

CCEC 
CCL 

HAB6.3.9. Describe os formulacións xerais da 

posmodernidade, referida ás artes plásticas. 
CCEC 
CCL 

d 
e 
m 
n 

B6.4. Comentario de obras de arte: a 

arte desde a segunda metade do século 

XX. 

B6.4. Clasificar, analizar e comentar 

obras significativas da arte desde a 

segunda metade do século XX, 

aplicando un método que abranga 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente 

artística (non necesariamente o título), e analiza 

e comenta as seguintes obras: "Pintura" (Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 

Madrid), de Tapies; "Grito nº 7", de Antonio 

Saura; "One: number 31, 1950", de J. Pollock; ; 

"Equivalente VIII", de Carl André;  "Unha e 

tres cadeiras", de J. Kosuth; "Iglú con árbore", 

de Mario Merz; "Marilyn Monroe" (serigrafía 

de 1967), de A. Warhol; "O Papa que berra" 

(estudo a partir do retrato do Papa Inocencio X), 

de Francis Bacon; "A Gran Vía madrileña en 

1974", de Antonio López. Art must be beautiful 

Artist must be beautiful de Marina Abramovic 

.Untitled film stills de Cindy Sherman e Mama 

de Bourgeois 

CCEC 
CCL 
CAA 

n B6.5. Novos sistemas visuais: 

fotografía, cine e televisión, cartelismo 

e cómic. Combinación de linguaxes 

expresivas. 

B6.5. Explicar o desenvolvemento e a 

extensión dos novos sistemas visuais, 

como a fotografía, o cine, a televisión,o 

cartelismo ou o cómic, especificando o 

HAB6.5.1. Explica brevemente o 

desenvolvemento dos novos sistemas visuais e 

as características da súa linguaxe expresiva: 

fotografía, cartel, cine, cómic, producións 

CCEC 
CCL 
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modo en que combinan diversas 

linguaxes expresivas. 
televisivas, videoarte e arte por computador. 

i 
n 

B6.6. Impacto das novas tecnoloxías na 

difusión e na creación artística.  
B6.6. Describir as posibilidades que 

abriron as novas tecnoloxías, e explicar 

os seus efectos tanto para a creación 

artística como para a difusión da arte.  

HAB6.6.1. Especifica as posibilidades que 

ofrecen as novas tecnoloxías para a creación 

artística e para a difusión da arte.  

CCEC 
CCL 
CMCCT 
CD 

n B6.7. Arte e cultura visual de masas. B6.7. Identificar a presenza da arte na 

vida cotiá, e distinguir os ámbitos en 

que se manifesta. 

HAB6.7.1. Define o concepto de cultura visual 

de masas, e describe os seus trazos esenciais. 
CCEC 
CCL 
CSC 

HAB6.7.2. Identifica a arte nos diferentes 

ámbitos da vida cotiá. 
CCEC 
CCL 
CSC 

h 
n 
p 

B6.8. O patrimonio artístico como 

riqueza cultural. A preocupación pola 

súa conservación. A UNESCO. 

B6.8. Respectar as manifestacións da 

arte de todos os tempos, valorándoas 

como patrimonio cultural herdado que 

se debe conservar e transmitir ás 

xeracións futuras, e explicar que é o 

Patrimonio Mundial da UNESCO, así 

como a súa orixe e a súa finalidade.  

HAB6.8.1. Explica a orixe do Patrimonio 

Mundial da UNESCO e os seus obxectivos. 
CCEC 
CCL 

HAB6.8.2. Realiza un traballo de investigación 

relacionado cos bens artísticos de España e de 

Galicia inscritos no catálogo do Patrimonio 

Mundial da UNESCO. 

CCEC 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

 Bloque 7. O vocabulario artístico  

e 
n 

B7.1. Vocabulario artístico. B7.1. Utilizar a terminoloxía específica 

da arte nas exposicións orais e escritas, 

denominando con precisión os 

elementos e as técnicas principais. 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a 

terminoloxía específica das artes en exposicións 

orais e escritas. 

CCEC 
CCL 
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4.-  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE  APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  
       a.   TEMPORALIZACIÓN  

        b.  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

        c.   PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

BLOQUE 1. As raíces da arte europea: o legado da arte clásica 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 B1-1.2. Define o concepto de orden 

arquitectónico e compara as tres órdes da 

arquitectura grega. 

Identifica e describe os tipos de materiais e 

elementos arquitectónicos fundamentais, dende 

a época grega ata a actualidade. 
Cuestionario 

B1-1.5. Explica a evolución da figura 

humana masculina na escultura grega a 

partir do Kouros de Anavysos, o 

Doríforo(Policleto) e o 

Apoxiomenos(Lisipo). 

Explica a evolución da escultura dende a época 

grega ata a actualidade, identificando, tipos, 

materiales ye técnicas escultóricas principais. Control e proba obxetiva 

B1-1.12. Describe as características xerais 

dos mosaicos e a a pintura en Roma a partir 

dunna fonte histórica ou historiográfica. 

Explica a evolución da pintura, dende a 

Antigüedad, identificando materiais, técnicas e 

xéneros fundamentais. 
Control e proba obxetiva 

B1-2. Explicar a función social da arte 

grega e da arte romana, especificando o 

papel desempeñado por clientes e artistas e 

as relaciónss entre eles. 

B1-2.1. Especifica quen foron os principais 

s clientes da arte grega, e a consideración 

social da  arte e dos artistas. 

Explica a función, relación e condición 

social,dende a Antigüedade ata hoxe, dos 

artistas, os mecenas e os clientes. 
Cuestionario 

B1-6.Utilizar a terminoloxía específica al 

arte nas exposiciones orais e  escritas, 

denominando con precisión os principais 

elementos e técnicas. 

B1-6.1. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

Adquire e aplica de forma progresiva a 

terminoloxía,  estratexias específicas do estudo 

 analise da Historia da Arte nas exposiciones 

orais e escritas, denominando, clasificando y 

describiendo con precisión os principais 

elementos  técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

Cuestionario 
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respeto e empatía  nas situacións de interacción 

social. 
Mostra actitudes de interese e respeto hacia o 

patrimonio artístico e cultural. 

 

 

BLOQUE 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B1-1.Recoñecer e  explicar as concepcións 

estéticas e as características esenciales da 

arte grega e da  arte romana, relacionándos 

cos seus respectivos contextos históricos e 

culturais. 

 

 

 

 

 

B1-1.1.Explica as características 

esenciales da arte griega e a  sua evolución 

no tempo a partir de fuentes históricas ou 

historiográficas. 

Explica as características esenciais da arte 

griega e a sua evolución no tempo. 
Explica o urbanismo grego. Interpreta e explica 

o plano ortogonal, e identifica e describe 

acrópole e o ágora explicando as suas funcións. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.2. Define oconcepto da orden 

arquitectónica e compara as tres órdes da 

arquitectura grega. 

Define o concepto de orden arquitectónica, 

explica a evolución dea arquitectura grega e a 

súa relación coa polis, e identifica, explica e 

compara as tres órdes arquitectónicas. 

Cuestionario 

B1-1.3.Describe os distintos tipos de 

templo grego, con referencia as 

características arquitectónicas e a 

decoración escultórica. 

Identifica e describe os distintos tipos de 

templo grego, con referencia as características 

arquitectónicas e a decoración escultórica. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.4. Describe as características do 

teatro grego e a función de cada unha das 

suas partes. 

Describe as características do teatro grego e a 

función de cada unha das suas partes. Cuestionario 

 

 

UNIDAD 3. A arte romana e a sua presencia en España 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avalación 

 

BLOQUE 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica 



 

  198 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B1-1.Recoñecer e explicar as 

concepciónss estéticas e as 

características esenciales da arte 

grega e da  arte romana, 

relacionándoas cos seus 

respectivos contextos históricos e 

culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1-1.6. Explica as características esenciais da arte 

romana e a sua evolución no tiempo a partir de 

fontes históricas ou historiográficas. 

Explica os antecedentes da arte romana. 
Cuestionario 

B1-1.7. Especifica as aportacións da arquitectura 

romana en relación coa griega. 
Explica a arquitectura e a inxeniería romana 

identificando, describindo e comparando 

materiais e sistemas constructivos. Establece 

relacións e paralelismos coa arquitectura grega. 
Explica a importancia da construcción das 

calzadas romanas, comparando un mapa de 

calzadas de Hispania con un actual de estradas 

e identificando influencias na sua construcción. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.8. Describe as características  funcións dos 

principais tipos de edificio romanos. 
Describe e clasifica os tipos de edificios 

romanos diferenciando entre a arquitectura 

residencial e a arquitectura pública. 
Describe os aspectos principales e a función 

dos arcos de triunfo, a basílica e as termas. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte 

grega e da  arte romana, 

relacionándoas cos seus 

respectivos contextos históricos e 

culturais. 

B1-1.9. Compara o templo e o  teatro romanos cos 

respectivos gregos. 
Identifica, describe e compara os templos, os 

teatros, o circo e os anfiteatros romanos. 

Establece relacións e  paralelismos coa 

arquitectura grega. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.10. Explica os rasgos principais da cidade 

romana a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

Explica el urbanismo en la sociedad romana. 

Describe la ciudad romana e a función dos  

seus foros. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.11. Especifica as innovaciónss da escultura 

romana en relación coa grega. 
Explica as características e aspectos 

fundamentais da escultura romana e a  súa 

relación coa arquitectura. Establece relacións e 

paralelismos coa escultura grega. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-1.12. Describe as características xerais dos 

mosaicos e a pintura en Roma a partir dunha fonte 

Describe as características xerais dos mosaicos 

e a pintura en Roma identificando estilos e 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
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histórica ou historiográfica. técnicas. 

Identifica e comenta El juicio de Paris, La 

batalla de Issos. 

B1-3. Analizar, comentar e 

clasificar obras significativas da 

arte grega e da  arte romana, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B1-3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de 

Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo 

de Roma, en Roma,, Acueducto de Segovia, Arco de 

Tito en Roma,  en Roma. 

Analiza, describe e clasifica obras significativas 

da arquitectura romana, indicando a súa 

autoría, estilo e contexto, e identificando as 

principais características arquitectónicas,a su 

función e a adaptación aos espacios. 

Maison Carrée, Panteón, Coliseo, acueducto de 

Segovia y teatro de Mérida. 

Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B1-3.4. Identifica,analiza e comenta as seguintes 

esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua 

ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito 

(detalle dos soldados co candelabro e outros obxetos 

do Templo de Jerusalén),. 

Analiza, describe e clasifica obras significativas 

da escultura romana, indicando a súa autoría, 

estilo e contexto, e identificando as principais 

características, técnicas e a súa función. 

Augusto de Prima Porta, Ara Pacis, estatua 

ecuestre de Marco Aurelio, relieve de la 

columna de Trajano, relieve del Arco de Tito. 

Comentario técnicas 

artísticas 

 

B1-5. Respetar as creacións 

artísticas da Antigüedade 

grecorromana, valorando a súa 

calidade en relación coa súa época 

e a súa importancia como 

patrimonio escaso e insustituible 

que hai que conservar. 

B1-5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

cometarios, das obras más relevantes da arte antigua 

que se conservan na túa comunidade autónoma. 

Identifica e describe obras fundamentales da 

arte hispanorromana: obras públicas, edificios 

para o ocio e outras construccións. 
Valora a importancia de coñecer o patrimonio 

para comprender a Historia e a actualidade. 
Mostra actitudes de interese curiosidade e 

respeto polo  patrimonio histórico e cultural. 

Comentario técnicas 

artísticas 

 

B1-6.Utilizar a terminoloxía 

específica da  arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos 

e técnicas. 

B1-6.1. Ocriterio de evaluación nº 6 é aplicable a 

todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do 

estudio e análise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 
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respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

 

 

UNIDAD 4. A arte paleocristiana e a arte  bizantina 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación 

 

BLOQUE 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.1. Explica as características esenciais da arte 

paleocristiana e a  súa evolución no tempo a partir 

de fontes históricas ou historiográficas. 

Explica as características esenciais da arte 

paleocristiana e a súa evolución no tempo. 

 

Cuestionario 

B2-1.2. Describe a orixe, características  función 

da basílica paleocristiana. 
Describe a orixe e as características da basílica 

paleocristiana identificando cada unha da suas 

partes e a  sua función. 
Identifica e describe basílicas paleocristianas 

identificando aspectos e elementos principais 

relacionándos co seu contexto histórico. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1.3. Describe as características e a  función dos 

baptisterios, mausoleos e martiria paleocristianos.  

A función de cada unha das súas partes. 

Describe as características e a función dos 

mausoleos. 
Explica a evolución da escultura paleocristiana, 

as súas características e os seus aspectos 

principais. 
Identifica e describe obras fundamentai da 

escultura paleocristiana. 

Cuestionario 

B2-1.4. Explica a evolución da pintura e o 

mosaico na arte paleocristiana, con especial 

referencia a  iconografía. 

Explica a evolución da pintura e o  mosaico na 

arte paleocristiana, realizando referencias a súa 

iconografía. 
Identifica e describe obras fundamentales da 

pintura e os mosaicos de este periodo. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

B2-1.5. Explica as características esenciais da arte 

bizantina a partir de fuentes históricas ou 

Explica as características esenciais da arte 

bizantina e a súa evolución no tempo. 
Cuestionario 
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características esenciales da  arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos respectivos 

contextos históricos  culturais. 

historiográficas. 
B2-1.6. Explica a arquitectura bizantina a través 

da igrexa de Santa Sofía de Constantinopla. 
Identifica, describe e comenta elementos e 

características da Igrexa de Santa Sofía en 

relación ao seu contexto. 
Comentario obras arte 

B2-1.7. Describe as características do mosaico 

bizantino e dos temas iconográficos do 

Pantocrátor, a Virxe e a Déesis, así coma a súa  

influencia na arte occidental. 

Describe as características do mosaico 

bizantino. 
Identifica, describe e comenta obras 

fundamentais dos mosaicos de este periodo: los 

mosaicos de San Vital. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-6.Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos  

técnicas. 

O criterio de evaluación nº 6 é aplicable a todos os 

estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminología e estratexias específicas do 

estudio e análise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade na execución de trabajos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situacións de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 5. A arte prerrománica 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación 

 

BLOQUE 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepciónss estéticas e as 

características esenciais da arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.8. Define o concepto de arte prerrománica, 

e especifica as súas manifestaciónss en España. 
Define o concepto da arte prerrománica e 

especifica as súas manifestacións en España. 
Identifica e describe as características xerais da 

arte visigoda, carolinxia, asturiana e mozárabe, 

os sitúa no seu contexto e expresa relacións con 

ela. A arte visigoda: arquitectura e orfebrería. A 

Cuestionario 
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arte carolinxia: arquitectura. A arte asturiana: 

arquitectura. A arte mozárabe: arquitectura e 

miniaturas. 
B2-1.9. Identifica e clasifica razonadamente no 

seu estilo as siguintes obras: San Pedro de la 

Nave (Zamora), Santa María del Naranco 

(Oviedo) y San Miguel de Celsnova. 

Analiza, describe e clasifica obras significativas 

da arquitectura prerrománica, indicando a súa 

autoría, estilo e contexto, identificando as  

principais características arquitectónicas e a súa 

 función. 
San Pedro de la Nave, San Juan de los Prados, 

San Salvador de Valdediós, Santa María del 

Naranco San Miguel de Lillo.. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-6.Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B2-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminología e estratexias específicas do 

estudio e análise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade aa execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto  empatía en situaciones de interacción 

social. 

 

 

 

UNIDAD 6. A arte hispanomusulmán  

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación. 

BLOQUE 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepciónss estéticas e as 

características esenciais da arte 

B2-1.19. Explica as características xerais da arte 

islámica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

Explica a orixe e as características xerais da 

arte islámica situándo no  espazo e no  tempo. Cuestionario 
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medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos eculturais. 

B2-1.20. Describe os rasgos esenciais da 

mezquita e o palacio islámicos. 
Identifica e describe aspectos fundamentaiss da 

arquitectura califal, a arquitectura almohade e a 

nazarí. 

Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1.21. Explica a evolución da arte 

hispanomusulmán. 
Explica a evolución da arte hispanomusulmán 

a través das  súas manifestacións 

arquitectónicas. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1.22. Explica as características da arte 

mudéxar e específica, con exemplos de obras 

concretas, as diferencias entre o mudéxar popular 

e o  cortesano. 

Describe aspectos fundamentais de da 

arquitectura mudéxar e especifica 

manifestacións en Toledo, Teruel e Sevilla. 

 Explica influencias ye aportacións da 

arquitectura mudéxar na arte posterior 

definindo o estilo neomudéxar e especificando 

e describindo as manifestacións principais. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-3.Analizar, comentar  clasificar 

obras significativas da arte medieval, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

Identifica, analiza e comenta as seguintes obras 

hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, 

Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la 

Alhambra de Granada. 

Analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura 

hispanomusulmana, indicando a súa autoría, 

estilo e contexto, e identificando as  principais 

características arquitectónicas e a  súa función. 
Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 

Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-6.Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principales elementos e 

técnicas. 

B2-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva 

terminología  estratexias específicas do estudio 

e análise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

 Mostra actitudes de interese respeto ao 

patrimonio artístico e cultural. 

Cuestionario 
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UNIDAD 7. A arte románica 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª avaliación. 

 

BLOQUE 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepciones estéticas e as 

características esenciales da arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seu respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.10. Describe as características xerais da 

arte románica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas. 

Describe las características generales del arte 

románico de manera contextualizada e 

identifica manifestaciones principales. 
Cuestionario 

B2-1.11. Describe as características e función 

das igrexas e mosteiros na arte románica. 
Describe aspectos fundamentais da arquitectura 

románica e a  súa evolución, identificando 

diferentes escolas ou estilos en Europa e en 

España, establecendo relacións entre elas. 
Describe as características das igrexas  

mosteiros na arte románica, identificando  

describindo cada unha das súas partes  a súa 

función. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artística 
Cuestionario 

B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepciones estéticas e as 

características esenciales da arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seu respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.12. Explica as características da escultura e 

a pintura románicas, con especial referencia a  

iconografía. 

Explica ascaracterísticas e aspectos 

fundamentais da escultura románica 

establecendo referencias a  iconografía. 
Explica características e aspectos fundamentais 

da pintura románica establecendo referencias a 

 iconografía. 

Cuestionario 

B2-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte medieval, 

aplicando un método que inclua 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

B2-3.2. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras arquitectónicas románicas: San Vicente de 

Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, 

Catedral de Santiago de Compostela. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura románica, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

identificando as principais características 

arquitectónicas e a súa función. 
San Vicente de Cardona, San Martín de 

Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte medieval, 

B2-3.3. Identifica,analiza e comenta as seguintes 

esculturas románicas: La duda de Santo Tomás 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da escultura románica, indicando 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 
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aplicando un método que inclua 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

en el ángulo del claustro de Santo Domingo de 

Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de 

Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del 

capitel historiado del claustro de San Juan de la 

Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral 

de Santiago. 

a súa autoría, estilo e contexto, e identificando 

as  principais características, técnicas, temas e 

función, establecendo referencias a  

iconografía. 
Capitel de la última cena, Portada de San Pedro 

de Moissac, Pórtico de la Gloria, Claustro del 

monasterio de Silos. 

artísticas 
Cuestionario 

B2-3.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

pinturas murais románicas: bóveda de la 

Anunciación a los pastores en el Panteón Real de 

San Isidoro de León; ábside de San Clemente de 

Tahull (Lleida). 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da pintura románica indicando a 

súa autoría, estilo, contexto, sinalando técnicas, 

temas e función. 
Frescos de San Isidoro de León, el Anuncio de 

los pastores, frescos de San Clemente de 

Tahull. 

Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-5. Respetar as creacións da arte 

medieval, valorando a súa calidade 

en relación coa súa época e a súa 

importancia como patrimonio que hai 

que conservar. 

B2-5.1. Explica a importancia da arte románica 

no Camiño de Santiago. 
Expon reflexións en torno a  influencia da arte 

románica sobre a peregrinación e o turismo no 

Camiño de Santiago. 
Mostra actitudes de interese co patrimonio 

artístico e cultural valorando os motivos da súa 

 importancia en diversos ámbitos de 

interacción, a nivel individual, social e 

económico. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionari 

B2-6.Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principales elementos e 

técnicas. 

B2-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva 

terminología e estratexias específicas do estudo 

e análise da Historia da Arte nas súas  

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando  describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas.  
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

 

Cuestionario 
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UNIDAD 8. A arte gótica 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

BLOQUE 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B2-1. Recoñecercer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte 

medieval, relacionando cada un dose 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.13. Describe as características xerais da 

arte gótica a partir de fuentes históricas ou 

historiográficas. 

Describe a orixe, a evolución e as 

características xerais da arte gótica de manera 

contextualizada e identifica as  manifestacións 

principais. 

Cuestionario 

B2-1.14. Describe as características e a 

evolución da arquitectura gótica eespecifica os 

cambios introducidos respecto a románica. 

Describe aspectos fundamentais da arquitectura 

gótica, a sua orixe e a sua evolución en Europa, 

especifica os cambios introducidos respecto a a 

románica. Identifica períodos e cambios 

principais, describe manifestacións 

significativas e establece relacións coa súa 

localización e cronoloxía. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1.15. Explica as características e evolución 

da arquitectura gótica en España. 
Explica as características e evolución da 

arquitectura gótica en España a través das súas 

manifestacións principais 
Comentario artístico 

B2-1.16. Describe las características e evolución 

da escultura gótica e especifica as suas 

diferencias tipolóxicas, formais  e iconográficas 

respecto a escultura románica. 

Describe características e aspectos 

fundamentais da escultura gótica, a sua orixe e 

evolución en Europa e en España, e especifica 

as suas diferencias tipolóxicas, formais e 

iconográficas respecto a escultura románica. 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 

artísticas 
Cuestionario 

B2-1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte 

medieval, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos e culturais. 

B2-1.17. Recoñece e explica as innovacións da 

pintura de Giotto e do Trecento italiano respecto 

a pintura románica e bizantina. 

Explica características e os  aspectos 

fundamentais da pintura gótica, a súa orixe e 

evolución en Europa e en España. 
Identifica e describe as partes dun retablo 

señalando a súa función. 
Explica o desenvolvemento e a importancia das 

vidrieiras góticas. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B2-1.18. Explica as innovacións da pintura 

flamenca do século XV e cita algunhas obras dos 

Explica características e innovacións da pintura 

gótica italiana e flamenca diferenciando escolas 

Control e proba obxetiva 
Comentario técnicas 
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seus principaies representantes. e identificando manifestacións  principais. artísticas 
B2-3.Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte medieval, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

B2-3.5. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras arquitectónicas góticas: fachada occidental 

da catedral de Reims, interior de la planta 

superior de la Sainte Chapelle de París, fachada 

occidental e interior de la catedral de León. 

Identifica, analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura gótica, 

indicando su autoría, estilo y contexto, 

identificando principales características 

arquitectónicas e a súa  función. 
Catedral de Chartres, Santa Capilla de París, 

Catedral de Burgos, Catedral de León, Catedral 

de Palma De Mallorca, y Lonja de Valencia. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B2-3.Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte medieval, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B2-3.6. Identifica,analiza e comenta as siguintes 

esculturas góticas: Grupo da Anunciación da  

Visitación da catedral de Reims, tímpano da 

Portada del Sarmental da  catedral de Burgos. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas de la escultura gótica, indicando 

su autoría, estilo y contexto, e identificando 

principales características, técnicas, temas y 

función. 
Portada da catedral de Reims, Portada del 

Sarmental. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B2-3.7. Identifica, analiza e comenta as 

siguientes pinturas góticas: escena de La huida a 

Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de 

Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van 

Eyck;  El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas de la pintura gótica indicando su 

autoría, estilo contexto, señalando técnicas, 

escuelas, temas y función. 
La huida a Egipto, El matrimonio Arnolfini, La 

adoración del Cordero Místtico.. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B2-6.Utilizar a terminoloxía 

específica del arte en las 

exposiciones orais e escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos e técnicas. 

B2-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos los estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do 

estudio e analise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Muestra actitudes de perseverancia e 

responsabilidad en la execución de traballos 

etareas; e manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 9. O Renacemento italiano. O manierismo 
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TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte da 

Idade Moderna, desde o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada unodos seus 

estilos cos seus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-1.1.Explica as características esenciais do 

Renacemento italiano e a  súa periodización a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

Explica as características esenciales del 

Renacimiento italiano e a súa periodización. Cuestionario 

B3-1.2. Especifica as características da 

arquitectura renacentista italiana e explica  a súa  

evolución, dende o Quattrocento ao manierismo. 

Describe as características da arquitectura do 

Quattrocento e do Cinquecento, e a súa 

evolución o manierismo, de maneira 

contextualizada a través das  súas 

manifestacións principais. 
Describe as características fundamentais da 

arquitectura manierista, identificando e 

describindo manifestacións principais. 

Cuestionario 

B3-1.Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte de 

la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos 

con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

B3-1.3. Especifica as características da escultura 

renacentista italiana e explica a súa evolución, 

dende o Quattrocento ao manierismo. 

Describe características e aspectos 

fundamentales da escultura do Quattrocento e 

do  Cinquecento, e a súa evolución ao 

manierismo, de maneira contextualizada a 

través das súas manifestacións principais. 
Describe as características fundamentais da 

escultura manierista, identificando e 

describiendo  as manifestacións principais. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-1.4. Especifica as características da pintura 

renacentista italiana e explica  a súa evolución, 

dende o Quattrocento ao manierismo. 

Describe as características e osaspectos 

fundamentais da pintura do Quattrocento e 

Cinquecento, e a súa evolución ata o 

manierismo, de maneira contextualizada a 

través das súas manifestacións principais. 
Describe as características fundamentais da 

pintura manierista, identificando e describindo 

as manifestacións principais. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 
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B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciales da arte da 

Idade Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos respectivos contextos históricos e 

culturalis. 

B3-1.6. Explica a peculiaridade da pintura 

veneciana do Cinquecento e cita os seus artistas 

más representativos. 

Describe asaracterísticas particulares da pintura 

veneciana do Cinquecento a través das súas 

manifestacións e os artistas principais. 
Cuestionario 
Proba obxetiva 

B3-2. Explicar a función social da 

arte especificando o papel 

desempeñado polos mecenas, 

Academias, clientes e artistas, e as 

relacións entre eles. 

B3-2.1. Describe a práctica do mecenado no 

Renacemento italiano, e as novas 

reivindicaciones dos artistas en relación co seu 

recoñecemento social e a natureza da súa labor. 

Sinala  a relevancia do mecenado e  a as  novas 

reivindicións dos artistas doRenacemento 

italiano. Cuestionario 

B3-3. Analizar, comentar clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

incluia diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas do Renacimiento italiano: 

cúpula de Santa María de las Flores e interior de 

la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y 

de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en 

Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa 

María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en 

Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in 

Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y 

proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de 

Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo 

della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa 

Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

Identifica, analiza, describe clasifica obras 

significativas da arquitectura do Renacemento 

italiano, indicando a súa  autoría, estilo e 

contexto, identificando as principais 

características arquitectónicas e a súa función: 
Cúpula de la catedral de Santa María de las 

Flores, Iglesia de San Lorenzo, Iglesia de San 

Andrés, Mantua, Palacio Rucellai, Templete de 

San Pietro in Montorio, Villa Capra o «La 

Rotonda», Cúpula de San Pedro del Vaticano. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 
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B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

incluia diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-3.2. Identifica,analiza e comenta as seguintes 

esculturas do Renacemento italiano: primer panel 

de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del 

mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; 

David y Gattamelata, de Donatello Piedad del 

Vaticano, David,Moisés y Tumbas mediceas, de 

Miguel Ángel. 

Identifica, analiza, describe  clasifica obras 

significativas da escultura do Renacimiento 

italiano, indicando a súa autoría, estilo e 

contexto, e identificando as principais 

características, técnicas, temas e función, 

establecendo referencias a  iconografía. 
David, San Jorge, El condotiero 

Gattamelata,David,Piedad (Miguel Ángel), 

Sepulcro de Julio II,Sepulcro de Lorenzo de 

Medici. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-3.3. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

pinturas do Renacemento italiano: El tributo de 

la moneda y La Trinidad, de Masaccio; 

Anunciacióndel Convento de San Marcos en 

Florencia, de Fra Angelico;  La Virgen de las 

rocas, La última cena y La Gioconda, de 

Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de 

Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla 

Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de 

Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en 

Mühlberg, de Tiziano. 

Identifica, analiza, describe y clasifica obras 

significativas da pintura do Renacimiento 

italiano indicando a súa autoría, estilo, 

contexto, sinalando técnicas, temas e función: 
La trinidad (Santa María Novella), El tributo de 

la moneda, la anunciación, , El nacimiento de 

Venus, Virgen de las rocas, Gioconda (o Mona 

Lisa), La última cena, La escuela de Atenas, 

Carlos V en la batalla de Mühlberg, Venus de 

Urbino, Capilla Sixtina, El juicio final. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do 

estudio e analise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas.  
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

 

UNIDAD 10. O Renacemento europeo 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 
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BLOQUE 3. Desenvolvemento eevolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.  
Recoñecer e explicar as concepcións 

estéticas e as características esenciais 

da arte da Idade  Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais 

 

 

B3-1.1.Explica as características esenciais do 

Renacemento italiano e a súa periodización a 

partir de fontes históricas ou historiográficas. 

Describe a orixe e a evolución do 

Renacemeento en Europa, sinalando as 

características, autores  manifestacións 

principais en Francia, Alemania, Flandes e os 

Países Baixos, e establecendo relacións 

sistematizadas co Renacemento italiano. 

Cuestionario 

B3-1.2. Especifica as características da 

arquitectura renacentista italiana e explica a súa 

evolución, dende o Quattrocento ao manierismo. 

Explica as características da arquitectura 

renacentista en Europa, describindo as súas 

principais manifestaciois,  e establecendo 

comparacións e paralelismos coa arquitectura 

italiana. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-1.3. Especifica as características da escultura 

renacentista italiana e explica a súa evolución, 

dende o Quattrocento ao manierismo. 

Explica as características da escultura 

renacentista en Europa, describindo as súas 

principais manifestacións, e establecendo 

comparacións e paralelismos coa escultura 

italiana. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-1.4. Especifica as características da pintura 

renacentista italiana e explica a súa evolución, 

dende o Quattrocento ao manierismo. 

Explica as características da pintura 

renacentista en Europa, describindo as súas 

principais manifestacións, e establecendo 

comparacións e paralelismos coa pintura 

italiana. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade  Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais 

B3-1.5. Compara a pintura italiana do 

Quattrocento coa dos pintores góticos flamencos 

contemporáneos. 

Identifica e expresa comparacións entre a 

pintura italiana coa dos pintores góticos 

flamencos contemporáneos. 
Describe e comenta a obra El jardín de las 

delicias do  Bosco, establecendo relacións co 

seu contexto. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 
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B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do estudo 

e analise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando  describindo con precisión os 

principais elementos etécnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situacións de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 11. O Renacemento en España 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 3. Desenvolvemento eevolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade  Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

B3-1.7. Especifica as características peculiares 

do Renacimiento español e o compara co 

italiano. 

Describe as características, o contexto e a 

evolución do Renacemento español sinalando 

os seus autores e manifestacións principais, e 

expresando asrelacións e paralelismos co 

Renacemento no resto de Europa. 

Cuestionario 

B3-1.8. Describe a evolución da arquitectura 

renacentista española. 
Describe a evolución da arquitectura 

renacentista española identificando periodos, 

características fundamentais  e as obras 

principais de cada un de eles. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-1.9. Explica a peculiaridade da escultura 

renacentista española. 
Describe a evolución da escultura renacentista 

española identificando as características 

fundamentais, autores e obras principais. 
Describe as características do retablo e a 

escultura en madeira identificando os autores, 

temas e as técnicas. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 
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Describe as características da escultura rexia 

identificando autores, temas e as técnicas. 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade  Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturalis. 

B3-1.10. Explica as características da pintura do 

Greco a través dalgunhas das súas obras más 

representativas. 

Describe a evolución da pintura renacentista 

española identificando autores, características 

fundamentais e as  obras principais. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-3. Analizar, comentar  clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas do Renacemento español: 

fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio 

de Carlos V en la Alhambra de Granada, de 

Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial, de Juan de Herrera. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura do Renacemento 

español indicando a súa autoría, estilo e 

contexto, identificando as principais 

características arquitectónicas e a súa función. 
Fachada de la Universidad de Salamanca, 

Palacio de Carlos V,Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-3.5. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras escultóricas do Renacemento español: 

Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de 

Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo 

entierro, de Juan de Juni. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da escultura do Renacemento 

español, indicando a súa autoría, estilo e 

contexto, e identificando principales 

características, técnicas, temas e función, 

establecendo referencias a  iconografía. 
Santo Entierro, Sacrificio de Isaac, Carlos V y 

el Furor. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-3. Analizar, comentar  clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.6. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

pinturas do Greco: El expolio, El martirio de San 

Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 

adoración de los pastores. 

Identifica, analiza, describe  clasifica obras 

significativas da pintura do Greco. 
El expolio,  El entierro del conde de Orgaz. 

Comentario obras de arte 

B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexas específicas do estudo 

 analise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

Cuestionario 
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técnicas. clasificando, describiendo con precisión ls 

principais elementos e técnicas.  
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

 

 

UNIDAD 12. A arte barroca en Italia 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

BLOQUE 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esencias da arte da 

Idade  Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

B3-1.11. Explica as características esenciais do 

Barroco. 
Explica as características principais da arte 

barroca en Italia identificando as principais 

manifestacións e os autores. 
Cuestionario 

B3-1.12. Especifica as diferenzas entre a 

concepción barroca da arte e a renacentista. 
Identifica relaciones e diferenzas entre a 

concepción barroca da arte e a renacentista. 
Cuestionario 

 B3-1.13. Compara a arquitectura barroca coa 

renacentista. 
Describe aspectos fundamentais da arquitectura 

barroca italiana e a súa evolución, establecendo 

relacións e comparacións coa arquitectura 

renacentista. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

 B3-1.14. Explica as características xerais dol 

urbanismo barroco. 
Explica as características xerais do urbanismo 

barroco. 
Cuestionario 

 B3-1.15. Compara a escultura barroca coa 

renacentista a través da representación de David 

por Miguel Ángel e por Bernini. 

Describe aspectos fundamentais da escultura 

barroca italiana e a súa evolución establecendo 

relacións e comparacións coa escultura 

renacentista. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-1.Recoñecer e explicar as B3-1.17. Distingue  caracteriza as grandes Describe aspectos fundamentais da pintura Control e proba obxetiva 
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concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

tendencias da pintura barroca en Italia e os  seus 

principales representantes. 
barroca italiana e a súa evolución establecendo 

diferencias  relacións entre a corrente clasicista 

e a naturalista. 

Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.7. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

obras arquitectónicas do Barroco europeo do 

séculolo XVII: fachada de San Pedro del 

Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la 

plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San 

Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de 

Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura barroca, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

identificando as  principais características 

arquitectónicas e a súa función. 
Plaza de San Pedro del Vaticano, San Andrés 

de Quirinal, Oratorio de San Felipe Neri, San 

Carlos de las Cuatro Fuentes,Sant'Ivo alla 

Sapienza, Capilla del Santo Sudario. 

Control e proba obxetiva 
Comentario obras arte 

B3-3.8. Identifica,analiza y comenta as seguintes 

esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El 

éxtasis de Santa Teresa. 

Identifica, analiza, describe  clasifica obras 

significativas da escultura barroca, indicando a 

súa autoría, estilo e contexto, e identificando  

as principais características, técnicas, temas e 

función. 
Apolo y Dafne, Baldaquino de San Pedro del 

Vaticano, El éxtasis de Santa Teresa. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 

 

B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.9. Identifica, analiza e comenta as seguintes 

pinturas do Barroco europeo do  XVII: Vocación 

de San Mateo, Muerte de la Virgen, de 

Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la 

bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 

Annibale Carracci; Las tres Gracias  de Rubens; 

La lección de anatomía del doctor Tulpy La 

ronda nocturna, de Rembrandt. Judit e 

Holoformes de A Gentileschi 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da pintura barroca, indicando a  

súa autoría, estilo e contexto, e identificando as 

principais características, técnicas, temas e 

función. 
Frescos del palacio Farnese, La vocación de 

san Mateo,La muerte de la Virgen. 

Comentario obras arte 

B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 eé aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva a 

terminoloxía e estratexias específicas do 

estudo, analise da Historia da Arte nas  

exposicións orais e escritas, denominando, 

Cuestionario 
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técnicas. clasificando  describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas. 
Muestra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas;  manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situacións de interacción 

social. 

 

 

UNIDAD 13. A arte Barroco en Europa. 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

cos seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

B3-1.11. Explica as características esenciais do 

Barroco. 
Explica as características principais da arte 

barroca en Europa, identificando as principais 

manifestacións e os autores, establecendo 

relacións co barroco italiano. 

Cuestionario 

B3-1.13. Compara a arquitectura barroca coa 

renacentista. 
Describe aspectos fundamentais da arquitectura 

barroca europea e a  súa evolución, 

establecendo relacións e comparacións coa 

arquitectura barroca italiana. 

Cuestionario 

Compara a escultura barroca coa renacentista a 

través da representación de David por Miguel 

Ángel e por Bernini. 

Describe aspectos fundamentais da escultura 

barroca europea e a  súa evolución, 

establecendo relacións e comparaciónss coa 

escultura barroca italiana. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-1.16. Describe as características xerais da 

pintura barroca e especifica as diferencias entre a 

Europa católica e a protestante. 

Describe aspectos fundamentais da pintura 

barroca europea e a súa  evolución. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Especifica as peculiaridades da pintura barroca 

flamenca e holandesa. 
Identifica relacións e comparacións entre a 

pintura barroca en Francia, Flandes e Holanda. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
Comentario obras arte 
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Idade Moderna, dende o 

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos 

con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 
B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.7. Identifica, analiza e comenta as 

siguientes obras arquitectónicas do Barroco 

europeo do século XVII: fachada de San Pedro 

del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la 

plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San 

Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de 

Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura barroca europea, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

identificando principales características 

arquitectónicas e a súa función. 
Fachada oriental del Louvre, Palacio de 

Versalles, Catedral de San Pablo, Iglesia de San 

Carlos Borromeo. 

Comentario obras arte 

Identifica, analiza e comenta as siguientes 

pinturas do Barroco europeo do século XVII: 

Vocación de San Mateo, Muerte de la Virgen, de 

Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la 

bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 

Annibale Carracci; Adoración de los Magos, Las 

tres Gracias y El jardín del Amor; La lección de 

anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de 

Rembrandt. 

Identifica, analiza, describe clasifica obras 

significativas da pintura barroca europea, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, e 

identificando as principais características, 

técnicas, temas e función. 
El rapto de las sabinas, El jardín del amor, Las 

tres gracias, Carlos I de Inglaterra, 

Autorretratos (Rembrandt), La lección de 

anatomía del doctor Nicolaes Tulp, La ronda de 

noche.Judit e Holofermos 

Comentario obras arte 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nasexposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica de forma progresiva a 

terminoloxía e estratexias específicas do estudo 

e analise da Historia da Arte nas súas 

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando e describindo con precisión os 

principais elementos e técnicas.  
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 14. A arte barroca en España 
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TEMPORALIZACIÓN:  2ª avaliación 

 

BLOQUE 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade Moderna, dende o 

Renacimiento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

co seus respectivos contextos 

históricos e culturais. 

B3-1.19. Explica as características do urbanismo 

barroco en España e a evolución da arquitectura 

durante o século XVII. 

Explica as características da arquitectura e o 

urbanismo barroco en España, e a súa 

evolución ata principios do XVIII, sinalando os 

principais autores e manifestacións en relación 

ao seu contexto. 

Cuestionario 

B3-1.20. Explica as características da imaxinería 

barroca española do século XVII e compara a 

escola castelácon coa andaluza. 

Explica as características de la imaginería 

barroca española y su evolución, señalando 

principales autores e 

manifestaciones,expresando relaciones e 

comparaciones entre las escuelas. 

Cuestionario 

B3-1.21. Explica as características xerais da  

pintura española do século XVII. 
Explica as características da pintura española 

do século XVII e a sua evolución, sinalando os 

principais autores e as  manifestacións en 

relación ao seu contexto, comparando e 

relacionando os tres focos principales: 

Valencia, Sevilla e Madrid. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-1.22. Describe las características y evolución 

de la pintura de Velázquez a través de algunas de 

sus obras más significativas. 

Describe las características y evolución de la 

pintura de Velázquez a través de sus obras más 

significativas exponiendo algunas de sus 

influencias más destacadas en el arte posterior. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la 

Edad Moderna, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

B3-3.10.Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del Barroco 

español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, 

de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban 

de Salamanca, de José Benito Churriguera. 

Identifica, analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la arquitectura barroca 

española, indicando su autoría, estilo y 

contexto, identificando principales 

características arquitectónicas e su función. 
Plaza Mayor de Madrid, Fachada de la catedral 

de Granada, Fachada del hospicio de San 

Fernando, Plaza Mayor de Salamanca, Fachada 

Comentario obras de arte 
Cuestionario 
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del Obradoiro. 
Identifica, analiza e comenta as siguientes 

esculturas del Barroco español do século XVII: 

Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada del 

facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, 

de Pedro de Mena. 

Identifica, analiza, describe  clasifica obras 

significativas da escultura barroca española, 

indicando  a sua  autoría, estilo e contexto, e 

identificando principales características, 

escuelas, técnicas, temas e función. 
Retablo de San Esteban en Salamanca, 

Inmaculada Concepción, Cristo yacente, 

Piedad, Magdalena penitente. 

Comentario obras de arte 
Cuestionario 

B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idade 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológxco e histórico). 

B3-3.12. Identifica, analiza  comenta as 

siguientes pinturas españolas do Barroco español 

do século XVII: Martirio de San Felipe, de 

Ribera Bodegón del Museo del Prado, de 

Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, 

La fragua de Vulcano, La rendición de Breda,  

La Venus del espejo, Las meninas, Las 

hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia 

del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los 

niños de la concha, Niños jugando a los dados, 

de Murillo. 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da pintura barroca española, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, e 

identificando as  escolas, 

características,técnicas, temas e función. 
Abrazo de Cristo a san Bernardo, El 

patizambo, El sueño de Jacob, El martirio de 

San Felipe, Bodegón, Inmaculada Concepción 

de los Venerables, Joven mendigo, Sagrada 

Familia del pajarito, el triunfo de Baco, el 

aguador de Sevilla, El príncipe Baltasar Carlos 

a caballo, La rendición de Breda, Las 

hilanderas, Las meninas. 

Comentario obras arte  
Cuestionario 

B3-6. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposiciónss 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principies elementos e 

técnicas. 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do estudo 

e analise da Historia da Arte nas  exposicións 

orais e escritas, denominando, clasificando  

describindo con precisión os principais 

elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas;  manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situacións de interacción 

social. 

Cuestionario 
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UNIDAD 15. A arte  Rococó e Neoclasicismo 

TEMORALIZACIÓN: 2ª avaliación 

 

BLOQUE 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B3-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte da 

Idade Moderna, dende o  

Renacemento ata o século XVIII, 

relacionando cada un dos seus estilos 

co seus respectivos contextos 

históricos  culturais. 

B3-1.23. Explica o sésculolo XVIII como época 

de coexistencia de vellos e novos estilos 

artísticos nun contexto histórico de cambios 

profundos. 

Explica o século XVIII e os comezos do XIX 

como unha fronteira entre dúas épocas, pola 

súa diversidade de estilos e orientacións 

artísticas, establecendo relacións co seu 

contexto histórico. 

Cuestionario 

B3-1.24. Compara o Barroco tardío e o Rococó e 

especifica a diferente concepción da vida e a arte 

que teñen cada un. 

Expresa relaciónss e influencias do Barroco 

sobre o Rococó sinalando as diferentes 

concepcións artísticas de cada un en relación ao 

seu contexto. 

Cuestionario 

B3-1.25. Explica as razóns do surdimento do 

Neoclasicismo e as  suúa características xerais na 

arquitectura, escultura e pintura. 

Identifica, describe e compara as características 

do Neoclasicismo e do Rococó, a súa orixe e a 

súa evolución, identificando e  clasificando os 

principais autores, manifestaciones artísticas 

arquitectónicas, escultóricas e pictóricas, en 

relación ao seu contexto y su concepción 

artística. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-1.26. Comenta a escultura neoclásica a través 

da obra de Canova. 
Describe as características principais da 

escultura de Canova sinalando referencias nas 

súas obras principais. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

 

B3-3. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da Idad 

Moderna, aplicando un método que 

inclua diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociolóxico e histórico). 

B3-3.13. Identifica, analiza  comenta as siguintes 

obras arquitectónicas do século XVIII: fachada 

del Hospicio e San Fernando de Madrid, de 

Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la 

catedral de Santiago de Compostela, de Casas y 

Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y 

Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo 

Identifica, analiza, describe e clasifica obras 

significativas da arquitectura do XVIII, 

indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

sinalando técnicas, temas,función. 
Petit Trianon, Versalles; Residencia del obispo 

elector, Wurzburgo;Palacio Real de Madrid; 

Fachada de la catedral de Pamplona; Puerta de 

Cuestionario 
Comentario obras arte 
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del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva. Alcalá e Museo del Prado en Madrid. 
B3-3.14.Identifica, analiza e comenta as 

siguintes obras escultóricas do século XVIII: La 

oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique e 

Paulina Bonaparte, de Canova. 

Identifica, analiza, describe y clasifica obras 

significativas de la escultura del siglo XVIII 

indicando su autoría, estilo, contexto, 

señalando técnicas, temas e función. 
Monumento funerario del conde de Harcourt; 

Fontana di Trevi; Voltaire, Jasón, Eros y 

Psique, Paulina Bonaparte. 

Cuestionario 
Comentario obras arte 

 B3-3.15. Identifica, analiza e comenta as 

siguintes obras de David: El juramento de los 

Horacios y La muerte de Marat. 

Identifica, analiza, clasifica, describe e comenta 

as obras de David, especificando as posibles 

coincidencias entre Neoclasicismo e o 

Romanticismo na súa  pintura: El juramento de 

los Horacios e La muerte de Marat. 

Cuestionario 
Comentario obras arte 

B3-6. Utilizar a terminoloía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B3-6.1. O criterio de evaluación nº 6 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminoloxía e estratexias específicas do 

estudio e analise da Historia da Arte nas  

exposicións orais e escritas, denominando, 

clasificando  describindo con precisión os 

principais elementos  técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia  

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas;  manifesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 16. A arte del siglo XIX 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 4. O siglo XIX: a arte dun mundo en transformación 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B4-2. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas ye as 

B4-2.1. Describe as características e a  evolución 

da arquitectura do ferro no século XIX, en 

Describe as características e a evolución da 

arquitectura do ferro no sséculo XIX, en 
Cuestionario 
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características esenciais da 

arquitectura, a escultura e a pintura 

do século XIX, relacionando cada un 

dos seus estilos co seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

 

 

 

 

relación cos avances e necesidades da revolución 

industrial. 
relación cos avances e necesidades da 

revolución industrial. 
B4-2.4. Explica as características do historicismo 

naarquitectura e a  súa evolución hacia o 

eclecticismo. 

Explica as características do historicismo na 

arquitectura e a súa evolución hacia o 

eclecticismo en Europa e en España. 
Cuestionario 

B4-2.5. Explica as características e as  principais 

tendencias da arquitectura modernista. 
Explica a art nouveau: arquitectura, artes 

decorativas e artes gráficas. 
Describe a orixe, a evolución e as 

características da arquitectura modernista en 

España, a través dos seus autores 

,manifestacións principais, e en relación oa seu 

contexto. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B4-2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela 

de Chicago a la arquitectura. 
Especifica las aportaciones de la Escuela de 

Chicago a la arquitectura. 
Cuestionario 

B4-2.7. Describe as características e os obxetivos 

das remodelacións urbanas de París, Barcelona e 

Madrid na segunda metade do século XIX. 

Describe as características e os obetivos das 

remodelacións urbanas de París, Barcelona e 

Madrid nasegunda metade doXIX. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B4-2. Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da 

arquitectura, a escultura e a pintura 

do século XIX, relacionando cada un 

dos seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

B4-2.8. Describe as características do 

Romanticismo na pintura edistingue entre o 

romanticismo da línea de Ingres e o 

romanticismo da cor de Gericault e Delacroix. 

Describe a orixe, evolución e as  características 

da pintura Romántica a través dos seus autores 

e as manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto.Describe as características do 

romanticismo francés a través das obras de 

Gericault e Delacroix. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 B4-2.9. Compara as visións románticas da 

paisaxe en Constable e Turner. 
Describe o romanticismo alemán e o 

romanticismo inglés, establecendo relacións 

entre eles a través das obras de Constable e 

Turner, especificando as referencias ao seu 

tratamento da paisaxe. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 B4-2.10. Explica o Realismo e a súa aparición no 

contexto dos cambios sociais e culturais de 

mediados do século XIX. 

Explica a orixe, a evolución e as características 

da pintura  sinalando manifestacións e  os 

autores principais en relación ao seu contexto. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 B4-2.11. Compara o Realismo co Romanticismo. Expresa relacións, paralelismos e 

comparaciónss entre a pintura romántica e a 

pintura realista. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B4-2. Recoñecer e explicar as B4-2.12. Describe as características xerais do Describe a origen, a evolución e as Cuestionario 
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concepcións estéticas e as 

características esenciais da 

arquitectura, a escultura e a pintura 

do  XIX, relacionando cada un dos 

seus estilos cos seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

Impresionismo e o Neoimpresionismo. características do Impresionismo a través dos 

seus autores e manifestacións principais, e en 

relación ao seu contexto. 

 B4-2.13. Define o concepto de 

postimpresionismo e especifica as aportacións de 

Cézanne e Van Gogh como precursores das 

grandes correntes artísticas do século XX. 

Describe o Postimpresionismo e especifica as 

aportacións de Cézanne e Van Gogh. 
Cuestionario 

 B4-2.14. Explica o Simbolismo de finais do 

século XIX como reacción frente ao Realismo e 

o Impresionismo. 

Describe a orixe, a evolución e as 

características do Simbolismo a través dos seus 

autores e as  manifestacións principais,  en 

relación ao seu contexto. 

Cuestionario 

 B4-2.15. Relaciona a producción e o  

academicismo dominante na escultura do  XIX 

coas transformacións acontecidas nas cidades 

(monumentos conmemorativos nas prazas, 

parques e avenidas, e esculturas funerarias nos 

novos cementerios). 

Explica a orixe, a evolución e as características 

da escultura do  XIX a través dos seus autores e 

as manifestacións principais,e en relación ao 

seu contexto. 
Expon relacións entre a escultura e as 

transformaciones urbanas.Explica a evolución 

da escultura en España: Neoclasicismo, 

Romanticismo, Realismo e Naturalismo. 

Cuestionario 

B4-4. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte do XIX, 

aplicando un método que inclua 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

B4-4.2. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena 

en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de 

Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de 

Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo 

de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 

Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica 

obras arquitectónicas significativas do século 

XIX indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

identificandoas principais características 

arquitectónicas e a súa función. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 
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B4-4.3. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

pinturas do século XIX: El baño turco, de 

Ingres;La balsa de la Medusa, de Gericault; La 

libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro 

de heno, de Constable; Lluvia, vapor  e 

velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de 

Courbet; El ángelus, de Millet;Almuerzo sobre la 

hierba, de Manet; Impresión, sol naciente, la 

serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 

Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de 

domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores 

de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La 

noche estrellada e El segador, de Van Gogh; 

Visión después del sermón e El mercado (“Ta 

matete”), de Gauguin. 

Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica 

as obras pictóricas significativas do século  

XIX indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

identificando  as principais características. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B4-4. Analizar, comentar  clasificar 

obras significativas da arte do século 

XIX, aplicando un método que inclua 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociolóxico e 

histórico). 

B4-4.4. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras de Rodin: El pensador e Los burgueses de 

Calais.  A idade madura de Camille  Claude  

Identifica, analiza, describe, comenta  clasifica 

as obras de Rodin, especificando as súas 

aportacións a a renovación escultórica: Los 

burgueses de Calais, Puerta del Infierno,El beso 

e El pensador. A idade madura( Camille 

Claude) 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B4-6. Respetar as creacións da arte 

do XIX, valorando a súa calidade en 

relación coa súa época e a súa 

importancia como patrimonio que hai 

que conservar. 

B4-6.1. Confecciona un catálogo, con breves 

cometarios, das obras máis relevantes da arte do 

século XIX que se conservan na tua comunidade 

autónoma. 

Explica a evolución da pintura en España: O 

Romanticismo e os  seus diferentes xéneros, e o 

 paso ao século XX.  

B4-7.Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B4-7.1. O criterio de evaluación nº 7 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica terminoloxía e estratexias 

específicas do estudio e análise da Historia da 

Arte nas súas exposiciones orais y escritas, 

denominando, clasificando e describindo con 

precisión os principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situaciones de interacción 

Cuestionario 
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social. 

 

UNIDAD 17.A arte do século XX (I) 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 5. A ruptura da tradición: a arte na primera mitade do século XX 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
B5-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais das 

vangardas artísticas da primera 

metade do século XX, relacionando 

cada unha delas cos seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

B5-1.1. Define o concepto de vangarda artística 

en relación co acelerado ritmo de cambios na 

sociedade da época e a liberdade creativa dos 

artistas iniciada na centuria anterior. 

Define os novos "ismos" das vangardas a partir 

das renovacións tanto na iconografía como nas 

características formais. 
Cuestionario 

B5-1.2. Describe a orixe e as  características do 

Fauvismo. 
Explica a orixe, a evolución e as  características 

do Fauvismo a través dos seus autores e 

manifestacións principais, e en relación ao seu 

contexto. 

Cuestionario 

B5-1.3. Describe o proceso de xestación e as 

características do Cubismo, distinguindo entre o 

Cubismo analítico e o sintético. 

Explica a  orixe, a evolución e as características 

do Cubismo a través dos seus autores 

emanifestacións principais. 
Cuestionario 

B5-1.4.Describe o ideario e os  principios 

básicos del futurismo. 
Describe o ideario e osprincipios básicos do 

futurismo a través dos seus autores e as 

manifestacións principais e en relación ao seu 

contexto. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.5.Identifica os antecedentes do 

expresionismo no século XIX, explica as súas 

características xerais e especifica as diferencias 

entre os grupos alemáns El Puente e  El jinete 

azul. 

Explica a orixe,evolución e as características do 

Expresionismo a través dos seus autores e as  

manifestacións principais,e en relación ao seu 

contexto, identificando os seus antecedentes no 

XIX, e especifica as diferenzas entre os grupos 

alemáns El Puente e El jinete azul. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais das 

vangardas artísticas da primeira 

B5-1.6. Describe o proceso de xestación e as   

características da pintura abstracta, distinguindo 

a vertente cromática e a xeométrica, e especifica 

algunhas das súas correntes más significativas, 

Explica a orixe, evolución e as características 

da pintura abstracta través dos seus autores  e 

as manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
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metade do século XX, relacionando 

cada unha delas cos seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo. 
B5-1.7. Describe as características do Dadaísmo 

como actitude provocadora nun contexto de 

crisis. 

Explica a orige, a evolución e as características 

do Dadaísmo. Cuestionario 

B5-1.8. Explica el origen, características y 

objetivos del Surrealismo. 
Explica el origen, la evolución, los objetivos y 

las características del Surrealismo a través de 

sus autores y manifestaciones principales, y en 

relación a su contexto. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.9. Explica a importancia dos pintores 

españois Picasso, Miró e Dalí no desenrrolo das 

vangardas artísticas. 

Explica a importancia dos pintores españois 

Picasso, Miró e Dalí no desenrrolo dlas 

vangardas artísticas. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.10. Explica a renovación temática, técnica 

e formal da escultura na primeira metade do 

século XX, distinguindo as obras que están 

relacionadas coas vangardas pictóricas e as que 

utilizan recursos ou linguaxes independentes. 

Explica a renovación temática, técnica e formal 

da escultura na primeira metade do século XX 

a través dos seus autores  e as manifestacións 

principais, e en relación ao seu contexto. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais das 

vanguardias artísticas da primera 

metade do século XX, relacionando 

cada unha delas cos seus respectivos 

contextos históricos  culturais. 

B5-1.11. Explica o proceso de configuración e os 

rasgos esenciais do Movemento Moderno en 

arquitectura. 

Explica o nuevo espíritu que marcou as 

primeiras décadas do século XX e as súas 

principais características. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-1.12. Especifica as aportaciones da 

arquitectura orgánica ao Movimiento Moderno. 
Especifica as aportaciones do organicismo a 

arquitectura en relación ao seu contexto, a 

través das obras de Wright. 
Control e proba obxetiva 
Cuestionario 

B5-2. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da 

primeira mtade do século XX, 

aplicando un método que inclua 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B5-2.1. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las 

señoritas de Avignon, Retrato de Ambroise 

Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de 

caña e  Guernica, de Picasso;;El grito, de Munch; 

La calle, de Kirchner; Líricay Sobre blanco II, de 

Kandinsky;Composición II,de Mondrian; 

L.H.O.O.Q., de Duchamp; La llave de los 

campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y 

Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 

juego lúgubree La persistencia de la memoria, de 

Dalí.A verbena de Maruxa Mallo e A columna 

rota de Frida Kahlo 

Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica 

obras significativas da pintura de principios do 

 XX, indicando a súa  autoría, estilo e contexto, 

e identificando as  principais características, 

técnicas, temas  a súa función. 

Control e proba obxetiva 
Cuestionario 
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B5-2. Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte da 

primera metade do século XX, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

B5-2.2.Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras escultóricas: El profeta, de 

Gargallo;Formas únicas de continuidad en el 

espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; 

Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 

González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; 

Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura 

reclinada, de Henry Moore. 

Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica 

obras significativas da escultura de principios 

do XX, indicando a súa  autoría, estilo e 

contexto, e identificando as principais 

características, técnicas, temas e a súa función. 
Comentario obras arte 
Cuestionario 

B5-2.3.Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en 

Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e 

Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; 

Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le 

Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), 

de Frank Lloyd Wright. 

Identifica, analiza, describe, comenta e clasifica 

obras significativas da arquitectura do XX, 

indicando asúa autoría, estilo e contexto, e 

identificando as principais características e a 

súa función. 

Comentario obras arte 
Cuestionario 

B5-5. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B5-5.1. O criterio de evaluación nº 5 é aplicable 

a todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquire e aplica  terminoloxía e estratexias 

específicas do estudio e analise da Historia da 

Arte nas  exposiciones orais e escritas, 

denominando, clasificando e describiendo con 

precisión os principais elementos e técnicas. 
Mostra actitudes de perseverancia e 

responsabilidade na execución de traballos e 

tarefas; e manifiesta actitudes de cooperación, e 

respetoempatía en situacións de interacción 

social. 

Cuestionario 

 

UNIDAD 18. A arte do século XX (II) 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª avaliación 

 

BLOQUE 6. A universalización da arte dende asegunda mitade do século XX 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DO CURSO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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B6-1.Recoñecer e explicar as 

concepcións estéticas e as 

características esenciais da arte dende 

a segunda mitad do século XX, 

enmarcándo nas novas relacións 

entre clientes, artistas e público que 

caracterizan ao mundo actual. 

B6-1.3. Distingue e describe as características 

doutras tendencias arquitectónicas ao marxe do 

Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en 

particular a High Tech, a posmoderna e a 

deconstrucción. 

 

 

 

Describe a orixe, a evolución e as 

características fundamentais do metabolismo 

xaponés, o neoformalismo, o posmodernismo, 

o desconstructivismo e a arquitectura high 

techa través dos seus autores e as 

manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto. 
Sitúa no tempo a obra Haydar Aliyev Center, 

a relaciona co seu contexto histórico; resume 

a súa función, describe os seus elementos 

principais e di o estilo ao que pertenece. 

Cuestionario 

B6-1.4. Explica y compara el Informalismo 

europeo y el Expresionismo abstracto 

norteamericano. 

Describe a orixe, a evolución e as 

características fundamentais do 

Expresionismo e o Informalismo europeo a 

través dos seus autores e as manifestacións 

principais, en relación ao seu contexto, e 

estableciendo relaciones entre eles. 

Cuestionario 

B6-1.6. Explica o minimalismo. Describe a orixe, a evolución e as 

características fundamentais do minimalismo 

e postminimalismo a través dos seus autores e 

as  manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

 B6-1.7. Explica a arte cinética e o Op-art. Describe a orixe, a evolución e as 

características fundamentais do op-art a partir 

da analise da obra Vega 200, de Vasarely. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B6-1.8. Explica a arte conceptual. Coñece a orixe, a evolución e as 

características fundamentais da arte 

conceptual a través dos seus autores e 

manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto.  

Cuestionario 

B6-1.9. Explica a Arte Povera. Conoce a orixe, a evolución e as 

características fundamentais da arte Povera a 

través dos seus autores e as manifestacións 

principais, e en relación ao seu contexto. 

Cuestionario 

B6-1.10. Distingue e explica algunhas das Describe a orixe, a evolución e as Cuestionario 
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principais correntes figurativas: pop-art, Nova 

figuración, Hiperrealismo. 
características fundamentais do pop-art e o 

figurativismo a través dos seus autores e 

manifestacións principais, e en relación ao 

seu contexto. 
Analiza aa influencia da sociedade de 

consumo no popart. 

Control e proba obxetiva 

B6-1.11. Explica en qué consisten as 

manifestacións da arte no duradeiro: Happening, 

Body Art y LandArt. 

Describe a orixe, a evolución e as 

características fundamentais das seguintes 

manifestacións non duradeiras: Happening, 

Body Art y LandArt. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B6-2.Explicar o desenvovemento e a 

extensión dos novos sistemas visuais, 

como a fotografía, eo cine, a 

televisión, o cartelismo, o  cómic, 

especificando o modo en que 

combinan diversas linguaxes 

expresivas. 

B6-2.1. Explica brevemente o desenrolo dos novos 

sistemas visuais e as características da súa 

linguaxe expresiva: fotografía, cartel, cine, cómic, 

producciones televisivas, videoarte, arte por 

ordenador. 

Explica o desenrolo dos novos sistemas 

visuais e as características da súa linguaxe 

expresiva: fotografía, cartel, cine, cómic, 

producciones televisivas, videoarte, arte por 

ordenador. 
Coñece e explica as características dos 

grafitis; analiza una obra de Bansky e explica 

a mensaxe que quere transmitir. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B6-3. Describir as posibilidades que 

abriron as novas tecnoloxías, 

explicando os seus efectos tanto para 

a creación artística como para a 

difusión da arte. 

B6-3.1. Describir as posibilidades que abriron as 

novas tecnoloxías, explicando os seus efectos tanto 

para a creación artística como para a difusión da 

arte. 

Explica as técnicas e formas de expresión da 

tecnoloxía visual. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 

B6-4.Identificar a presencia da arte 

na vida cotidiá, distinguindo os 

diversos ámbitos en que se manifesta. 

B6-4.1. Define o concepto da cultura visual de 

masas e describe os seus rasgos esenciais. 
Explica o concepto da cultura visual de masas 

e enumera as súas diferentes formas de 

expresión. 
Cuestionario 

B6-6.Analizar, comentar e clasificar 

obras significativas da arte dende a 

segunda mitade do século XX, 

aplicando un método que incluia 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

B6-6.1. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras: el Centro Pompidou de París, de R. Piano y 

R. Rogers; el museo Guggenheim de Bilbao, de F. 

O. Gehry. 

Identifica, analiza, describe, comenta e 

clasifica obras significativas da arquitectura 

do XX, indicando a súa autoría, estilo e 

contexto, e identificando as principales 

características e a súa función. 

Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario obras arte 
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semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 
B6-6.2. Identifica, analiza e comenta as siguintes 

obras: Onenumber 31, 1950, de J. Pollok; 

Ctesiphon III, de F. Stella; Vega 200, de Vasarely; 

Una y tres sillas, de J. Kosuth;Iglú con árbol, de 

Mario Mertz; Marilyn Monroe (serigrafía de 

1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a 

partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis 

Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 

Antonio López. 

Identifica, analiza, describe, comenta  

clasifica obras significativas da pintura do 

XX, indicando a súa autoría, estilo e contexto, 

e identificando principales características e a 

súa función. 
Cuestionario 
Control e proba obxetiva 
Comentario obras arte 

B6-8. Utilizar a terminoloxía 

específica da arte nas exposicións 

orais e escritas, denominando con 

precisión os principais elementos e 

técnicas. 

B6-8.1. Ocriterio de evaluación nº 8 é aplicable a 

todos os estándares de aprendizaxe. 
Adquiere e aplica de forma progresiva 

terminología e estratexias específicas do 

estudo  analise da Historia da Arte nas súas 

exposiciones orais,escritas, denominando, 

clasificando e describiendo con precisión os 

principais elementos e técnicas.Mostra 

actitudes de esforzo,perseverancia e 

responsabilidade na execución de trabllos e 

tarefas; e manifiesta actitudes de cooperación, 

respeto e empatía en situacións de interacción 

social. 

Cuestionario 
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do 

alumnado, seguindo os principios de actividade e participación, favorecendo o traballo individual e 

cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida cotiá e aos intereses e 

motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, gráfica…). 

Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS: 

Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e integración 

do alumnado no proceso de aprendizaxe. 

Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual 

e de grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co 

desenvolvemento persoal y coa súa  integración social 

Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos principios 

básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e 

expectativas. 

Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e permite 

a retroalimentación, a aportación de informacións precisas que permiten reestruturar a actividade no 

seu conxunto. 

De tal modo, establécense unha serie de criterios ou directrices xerais: 

Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural e 

ás expectativas do alumnado. 

Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais. 

A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade 

á lóxica interna da materia. 

A adecuación aos criterios de avaliación da programación. 

A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás 

diferenzas individuais. 

A claridade e  amenidade gráfica e expositiva. 

A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

METODOLOXÍA 

1.- O professor /a expón o tema en clase. Plantea o traballo a realizar individual e grupal. 

Presenta os recursos a utilizar e temporalización das tareas a realizar.  
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2.- Comentario de obras da arte  na aula con participación individual. 

3.- Realización de actividades na aula virtual. Correxidas individualmente e explicadas na 

clase. 

4.- Elaboración dun traballo grupal. A información e recursos a utilizar serán  colgados na aula 

virtual, podendo os alumnos/as recurrir a procura de  información por  eles mesmos sempre 

asesorados polo professor /a. O traballo é trimestral e será exposto na aula coa utilización de medios 

audio-visuais. 

5.- Dous ou máis   exámes presenciais. 

 

         6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiais escritos: Libro de texto: Historia da arte,  editorial Vicens Vives. Material elaborado 

polo/a profesor/a: documentos, esquemas, 

Material dixital: edición dixital  de Vicens - Vives 

Material gráfico: fotografías, esquemas. 

Material audiovisual: vídeos, transparencias didácticas e diapositivas, documentais. 

   Informáticos: webs de contido artístico. Entre outras utilizaremos estas direcións web: 

             Blog de arte  da profesora Esperanza Estévez. 

http://www.artehistoria.com. 

                   http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

 

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DAS 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 

A avaliación será continua e formativa, tratando de atender a todo o proceso de ensino 

aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno.  

1.- Proba escrita  : EXAMES: Serán dous por avaliación. Despois de cada avaliación haberá un 

exame de recuperación da materia vista.  

Contidos  e estructura: Axustarase o máis posible á   estructura da proba de selectividade. Os 

exames seguen  o modelo da selectividade: a diferencia con esta radica en que non se da a 

posibilidade de elexir un bloque. Sólo presentamos unha opción e esa é a que hai que contestar. 

-Dúas  imaxes a comentar;  con unha valoración total de 4 puntos cada unha. Repartidos da 

seguinte forma: 

http://www.artehistoria.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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1.-Identificación da obra, estilo, autor, cronoloxía: 1 punto. 

2. -Contexto histórico-artístico: 1 punto. 

Por contexto histórico –artístico enténdese que deberán dar unha panorámica histórica que 

xustifique e explique as características da obra e o movemento ó que pertence. Esa visión contextual 

require dunha redacción precisa onde deben ir conxuntados aspectos históricos con consecuencias 

artísticas e de pensamento intelectual, do momento en cuestión. Non pode converterse nun 

departamento estanco, desconexionado da arte, de acontecementos históricos. 

3.-Análise e comentario da obra: 2 puntos. Nesta parte requísese unha análise da obra, dunha 

forma profunda e non limitándose a ser unha descripción máis ou menos pormenorizada dunha 

imaxe. Nesta análise o alumno debe demostrar os seus coñecementos: da obra, do  estilo ó que 

pertence, autor e outras obras deste ou outros que incorporen aspectos interesantes o comentario. A 

nota do ejercicio está en función da solvencia argumental, da aportación de datos contextualizados e 

da utilización do vocabulario artístico adecuado. No argumento ten que quedar claramente 

diferenciado a análise do comentario. Seguindo a metodoloxía expositiva explicada no primeiro 

tema. 

-Vocabulario: 2 puntos.  

Catro  conceptos a contestar. Cada  un ten un valor de 0,50 puntos. Se trata de definir de forma breve 

e completa un concepto artístico. A definición non debe incluir o concepto que se pregunta. Debe 

utilizar o vocabulario artístico axeitado. Non sobrepasar 6 liñas. 

 

2.- TRABALLO:  Traballos elaborados polo alumnado. Control do traballo diario: 

Realización de fichas de clasificación das obras. Realización de comentario de obra de arte. 

Realización de esquemas de temas o autores. A no realización das tarefas encomendadas se 

penalizará con ata 1 punto  menos. A práctica diaria garantiza a adquisición das habilidades 

imprescindibles da asignatura. Estes negativos poderanse recuperar  con traballos, comentarios de 

gráficos etc. En definitiva con un traballo que signifique actividade a maiores da dinámica diaria do 

grupo. -Observación periódica do caderno ou material da AV. 

-Actividades realizadas na clase ou na casa, exercicios, resumes, esquemas e mapas 

conceptuais 

Criterios de cualificación:   

EXAME: Ata o 90%  Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións 

como na nota final da materia, serán os seguintes: calidade expositiva, presentación adecuada, 
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ortografía. A mala presentación e as faltas ortográficas poden baixar ata 1 punto. 

TRABALLO: ata 10% da nota. Actitude,valoración do traballo diario, comentarios entregados 

e exposicións na aula.  

No caso de alumnos con reiteradas faltas de asistencia sen xustificar, se a falta se producira na 

data de realización dun exame, xa sexa parcial, de avaliación ou recuperación, este alumno soamente 

poderá solicitar que se lle faga o exame se presenta un certificado médico ou trae un xustificante da 

súa familia por causa de consideración grave. 

O emprego de medios ilícitos polo alumnado será penalizado cun 0, tanto se trátase de probas 

escritas e  orais. O alumnado ten un prazo de entrega das probas,actividadese traballos, 

que o profesor/a esixe cumprir, posto que ao non ser presentados dentro de prazo non serán 

admitidos. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Despois de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación. A proba será un exame 

consistente nos contidos mínimos da avaliación. E o modelo idéntico os dous realizados durante o 

trimestre. 

Collerase a nota mais alta, a da avaliación ou a da recuperación  para facer a media do curso 

coas outras avaliacións. .  

 

As recuperación faranse: 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de marzo: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

- Mes de maio: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba final 

estará indicada para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

 

AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de 

bloques de contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o alumno 

debe superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos) polo menos cada unha 

delas; a cualificación final obterase da media ponderada de tódalas avaliacións.   

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no 

mes de xuño  para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran os obxectivos e 

contidos previstos. 

 

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   

   

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo 

dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da 

programación: obxectivos, criterios de avaliación, 

metodoloxía... . 

  

5.- Selecciono e secuencio de xeito progresivo os 

contidos da programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos. 

  

6.- Programo actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 

  

7.- Planifico as clases de xeito flexible, preparando 

actividades e recursos axeitados á programación de aula 

e ás necesidades e os intereses do alumnado. 

  

8.- Establezo os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e autoavaliación que 

permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe 

dos meus alumnos. 

  

  9.- Coordínome co profesorado doutros departamentos 

que poidan ter contidos afíns á miña disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os 

obxectivos que quero acadar e a finalidade das 

actividades, partindo dos seus coñecementos previos. 

      

2.- Relaciono os contidos con situacións reais, 

informándolles da utilidade e creando expectativas. 
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3.- Las actividades que propoño están relacionadas con 

situacións da vida real. 

  

4.- Emprego metodoloxías que favorezan o  

desenvolvemento dunha actitude positiva do alumno/a e 

que teña en conta os seus intereses. 

  

5.- Proporciono un plan de traballo ao principio de cada 

unidade. 

  

6. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, 

debates, diálogos…). 

  

7.-  Estimulo a participación activa dos estudantes en 

clase. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de 

pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas… 

    

2.- En función das características de cada alumno/a, 

expoño tarefas e logros diferentes. 

    

3.- Propoño metodoloxías diversas.   

4.- Emprego recursos e materiais variados.    

5.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é 

posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas 

aclaratorias; poño exemplos... 

   

6.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe 

autónoma (busca de información, traballos, 

investigacións…). 

  

7.- O alumnado é o protagonista da clase.    

8.- Expoño exercicios de diferente nivel en cada unidade 

e en cada exame 

  

9.- As formas de traballo  e as metodoloxías propostas 

son diversas, incluída a utilización de TICs. 

  

10.- Utilízanse diferentes maneiras de traballar: 

Individual, colectiva... e manteño unha comunicación 

fluida cos estudantes. 

  

11.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e 

comprensible para os alumnos. 

  

12.- Optimizo o tempo dispoñible para o 

desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-

APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE 
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MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os 

alumnos/as coñecen: os obxectivos e competencias que 

se queren desenvolver, as diferentes actividades a 

realizar, como se lles avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso para 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada unidade 

didáctica. 

  

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a 

idoneidade dos recursos e das actividades empregadas 

no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen actividades 

variadas. 

  

6.- Proporciono a información necesaria sobre a 

resolución das tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos e 

actividades dos alumnos e dou pautas para a mellora das 

súas aprendizaxes. 

  

8.- Propoño novas actividades que faciliten a 

adquisición de obxectivos cando estes non teñan sido 

acadados suficientemente. 

  

10.- Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función 

dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

 

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES: 

Nesta materia non hai pendentes ao non impartirse en 1º de Bacharelato. 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDAD 

En colaboración co Departamento de Orientación, procurarase detectar
 
os casos dos alumnos 

que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos.  

Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, volvendo 

a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando explicacións máis 

individualizadas (final da clase, recreos...)  

Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  
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Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais  

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Este área 

impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As 

exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes alumnos.  

 

11.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación cívica-constitucional: Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, cunha 

conciencia clara da labor educativa e concienciadora do ensino, como formador de cidadáns e seres 

humanos solidarios 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Creación dun listado de bibliografía do que o 

alumno poderá facer uso para realizar lecturas complementarias durante o curso. 

Plantexamento de actividades de fomento de habitos lectores. Durante o segundo trimestre se 

plantexa a lectura e recensión dunha novela de ambientación histórica. 

Comunicación audiovisual e TICs: as aulas contan con canóns e pizarras dixitais. Utilización de 

recursos tic, de forma sistemàtica na aula. así mesmo os alumn@s tenen que realitzar un traballo de 

exosición con soporte audiovisual. 

 

12. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Ante a situación sanitaria se recuperará as actividades, consistentes nunha viaxe, polo que 

intentará organizar unha viaxe a Madrid. 

   Viaxe a Madrid para  2023 (antes de Semana Santa), visita a museos (Prado, Thyssen...), para 

apreciar obras pictóricas e practicar na realidades as obras estudiadas durante o curso . 

 

13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  resultados 

académicos dos alumnos e alumnas. Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a práctica 

docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes 

aspectos: 
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-Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

-Adecuación dos contidos ao alumnado de 2º de Bacharelato. 

-Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos materiais 

didácticos, en especial o libro de texto. 

-Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHARELATO 

 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA  

 

Profesora: Ana Garrido Rodríguez 

                    María Romero González 

              

 

 

1.-  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

O patrimonio artístico e cultural galego caracterízase pola súa riqueza, diversidade e 

extensión xeográfica, así como pola vinculación á paisaxe que o rodea. Abundan os 

monumentos megalíticos, como dolmens, gravados rupestres ou castros e poboados 

fortificados da Idade do Ferro, e son numerosos os restos romanos, entre os que destaca a 

muralla de Lugo ou a torre de Hércules, da Coruña. 

Pero se algo a converte en referente europeo son as múltiples arterias do camiño que 

conduce a Santiago de Compostela. Os Camiños de Santiago, que tiveron o seu esplendor 

na Idade Media, foron declarados polo Consello de Europa Primeiro Itinerario Cultural 

Europeo e actualmente son percorridos cada ano por milleiros de persoas. 

Na meta da ruta xacobea está a catedral de Santiago de Compostela, un dos principais 

símbolos de Galicia polo seu valor patrimonial, pola súa importancia histórica na 

conformación da propia identidade europea e pola súa proxección para a imaxe da 

comunidade galega no exterior. 

Durante a Idade Moderna, cunha sucesión de crises económicas e culturais, a arte 

entra en certa decadencia, polo que o Renacemento non é un período destacable na historia 

da arte galega.  

Todo o contrario sucede co Barroco, que tivo en Compostela un desenvolvemento 

específico e frutífero. No discorrer do século XIX, coa revitalización cultural que supuxo o 

Rexurdimento, Galicia é influída polos movementos artísticos e culturais que marcaron 

Europa, entre eles o modernismo.  

Finalmente, no século XX e no actual XXI atopamos unha xeración de artistas que crean 

unha escola galega que conecta coas correntes internacionais, destacando entre outros 

Francisco 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Rexurdimento
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Asorey, Carlos Maside, Luís Seoane, Maruxa Mallo ou Isaac Díaz Pardo. 

Por outra banda, a materia proposta non esquece que ao longo do territorio galego 

dominan tamén as construcións en pedra, principalmente castelos, torres, pazos, hórreos e 

cruceiros, ademais dos innumerables exemplos do patrimonio industrial, tales como antigas 

fábricas, obradoiros, minas, muíños, fornos, pontes, medios de transporte, vías, inmobles, 

etc., e a propia paisaxe modificada pola actividade humana, así como as innumerables 

testemuñas da riqueza do patrimonio cultural de Galicia. 

Porén, a materia de Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia vén, dalgún xeito, 

recoñecer e pór en valor a inmensa riqueza do acervo artístico e cultural galego; unha 

maneira máis de contribuír ao mantemento do noso singularísimo patrimonio material ao 

longo do devir xeracional, adecuando a difusión do coñecemento do propio aos estilos de 

aprendizaxe actuais, representados nas competencias clave. De aí que, dun xeito máis ou 

menos específico, as distintas competencias clave desenvólvense ao longo da materia, sexa 

mediante contidos que son propios da historia da arte de Galicia, sexa mediante o estudo e 

aprecio do patrimonio, sexa a través das vertentes máis actitudinais e procedementais das 

competencias. 

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial 

do alumnado, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a 

atención á diversidade.  

A materia de Patrimonio Artístico e Cultural permite desenvolver metodoloxías 

activas, nas que o traballo individual e cooperativo estea permanentemente presente, con 

elaboración de diferentes tipos de materiais, e integrando de forma especial as TIC. 

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

2.1  OBXETIVOS XERAIS  PARA O BACHARELATO . Definidos na páxina 93 

2.2  OBXETIVOS PARA ESTE CURSO . 

1. Identificar e  a nalizar,  a diferentes escalas, as interaccións que as sociedades 

humanas establecen cos seus territorios na utilización do espazo e cos seus territorios co 

aproveitamento dos recursos naturais.Valorar as consecuencias de tipo económico, social, 

político e ambientais 

2. Valorar e respetar o patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural e artístico, 

asumindo as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

3.Obter e relacionar información verbal, icónica, estatística e cartográfica a partir de 
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distintas fontes, especialmente, os medios de comunicación, e tratala de forma aotónoma e 

crítica, comunicándolla aos demais de xeito organizado e intelixible. 

4. Descubrir o concepto de espazo como esencia da arquitectura. O ámbito no que o 

home se relaciona co seu medio. 

5. Percibir na arquitectura popular a relación entre o home e o seu medio ao longo dos 

séculos. 

6.Valorar a arquitectura popular como parte esencial do patrimonio arquitectónico a 

coservar. 

7. Mostrar a racionalidade da arquitectura popular e a súa adaptación ao territorio. 

8. Facer ver que para a conservación compre facer rehabilitacións. 

9. Indicar que a conservación significa posta en valor do territorio. 

10. Destacar que a conservación do patrimonio arquitectónico é unha realidade en 

todos os países do mundo. 

11. Comprender a arquitectura contemporánea desmontando os prexuízos existentes e 

a sua estética. 

12. Desenvolver a capacidade de observación, analise e descición dos espazos 

arquitectónicos. 

13.  Entender os elementos determinantes dunhas peculiares organizacións espaciais 

para un determinado tempo histórico. 

14. Comprender a necesidade de deseñar os nosos espazos dentro do territorio á 

propia vivenda. 

15. Ver algunhas alternativas que se están a dar noutros lugares. 

16. Concluir a necesidae dun racional deseño urbano como garante de calidade de 

vida. 
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3.- CONCRECIÓN DOS CONTIDOS PARA ESTE CURSO 

TEMA 1: Identidade territorial de Galicia 
 
               
 
CONTIDOS: 
 
1:_   Actividaes iniciais. 
1.1- O pasado segue presente. 
1.2.- A ruptura co pasado. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

- Recoñecer a través das actividades propostas no caderno do 
PROXECTO TERRA, de Identidade Territorial, todas as preguntas 
correspondentes a dita actividade. 

- Identificar o espazo xeográfico galego cas súa diversidade de ocupación 
- Expoñer na clase ante a profesora e os compañeiros/as as respostas 

adoptadas por cada un dos alumnos/as. 
- Levar as actividades o día en cada un dos apartados indicados en dito 

material. 
- Procurar seleccionar a información refernte a peculiar identidade do 

territorio galego, a través de diferentes fontes (bibliográficas, internet, ou 
traballos de campo) e presentala de xeito adecuado . 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Identificar a singularidade na ocupación do territorio galego 
- Enumerar e describir ditas características relacionadas cos distintos 

modos de ocupación do territorio 
- Extraer información dos diferentes modelos de planos e mapas que se 

proponen  no caderno de Identidede Territorial do Proxecto Terra. 
 
 

 
TEMA 2:   Modificación histórica da paisaxe 
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CONTIDOS: 
 
2.-  Modificación histórica da paisaxe. 
2.1.- Os asentamentos castrexos. 
2.2.- A pegada dos romanos. 
2.3.- Aldeas e parroquias na Idade Media. 
2.4.- Apaortacións dos pobos de invasións, os suevos 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Sinalar os condicionamentos físicos do territorio galego para o 
asentamento castrexo 

- Distinguir os asentamentos castrexos na súa tipoloxia 
- Sinalar a pegada do hábitat castrexo nas formas da identidade territorial 

galega 
- Expor as principais novidades da Gallaecia romana 
- Explicar a tipoloxia de formas constructivas na Gallaecia romana e a súa 

funcionalidade 
- Comprensión da parroquia como modelo de singularidede na ocupación 

do territorio en Galicia. 
- Distinguir o concepto de aldea en contraposición do de parroquia para 

as diversas manifestacións no patrimonio galego. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 
 

-  Describir e comentar os diferentes modelos no hábitat castrexo. 
- Comentar as carasterísticas da arte civil romana en  Galicia. 
- Identificar sobre o mapa a densidade de parroquias en Galicia. 
- Explicar o fenómeno da distinta densidade de parroquias na costa e no 

interior. 
- Explicar as aportacións do pobo suevo. 

 
 

SEGUNDA AVALIACIÓN 
CONTIDOS 
1º As construcións anónimas como inseparable parte da arquitectura. 
2º A   vivenda popular: 
Niveis de perfeccionamento na vivenda popular. 
Partes determinantes da vivenda anónima. 
Aspectos fundamentais da vivenda popular 
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Localización 
Espazo, forma e materiais. 
 3º  Tipoloxía: 
      -Palloza 
A Casa de serras galegas 
Vivenda das chairas e depresións lucenses 
Vivebda de agros 
A casa dos vales e depresións ourensanas 
A arquitectura do viño 
A casa mariñeira 
4º  A arquitectura popular no comenzo do novo milenio. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
1º Valorar a arquitectura popular como parte esencial do patrimonio  
3º Rehabilitar axeitadamente as necesidades e usos actuais. 
4º Lectura de planos 
5º Formular espazos que as actividades económicas demanden. 
6º Definir o concepto de  integración no medio 
 

 

 

 

 

 

 

7º Relacionar vivenda e situación económica 
8º Promoción de lugares e vilas como marco onde vivimos. 
 
ESTANDARES. 
1º Reflexión sobre o abandono do patrimonio e  a edificación de modelos 
alleos 
2º Dependencia entre medio físico e arquitectura popular 
3º Ter en conta certos aspectos tales como os materiais empregados, 
adecuación a topografía, contraste de volumes, a homoxeneidade das 
construccións. 
4º  Introducir  ao alumnado na problemática das intervencións e das 
rehablitacións. 
5º Reflexionar sobre os novos cambios sociais experimentados nos últimos 
tempos na nosa sociedade. 
6º Os diferentes tipos de rehabilitación. 
7º Relacionar forma arquitectónica co clima 
8º Reflexión sobre topografía 
9º Os  materiais constructivos coa algunhas das características básicas do 
territorio 
10º Descubrir que as  vivendas humildes se situaban tamén nos núcleos 
costeiros.  
TEMA 1: O século XX e o nacemento dos novos espazos arquitectónicos. 
 
              TERCEIRA  AVALIACIÓN. 
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CONTIDOS: 
 
1 º  Actividaes iniciais. 
2 º ¿ Que é a arquitectura? 
3 º A cidade da era industrial 
4 º A cidade das vangardas 
5 º O xurdimento dunha nova arquitectura 
6º Presente e futuro da arquitectura galega 
7º Actividades finais 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

- Recoñecer a través das actividades propostas no caderno do 
PROXECTO TERRA, de Arquitectura Contemporánea, todas as 
preguntas correspondentes a dita actividade. 

- Identificar os diferentes tipos de edificios en Galicia 
- Expoñer na clase ante a profesora e os compañeiros/as as respostas 

adoptadas por cada un dos alumnos/as. 
- Levar as actividades o día en cada un dos apartados indicados en dito 

material. 
- Procurar seleccionar a información referente as edificacións   do 

territorio galego, a través de diferentes fontes (bibliográficas, internet, ou 
traballos de campo) e presentala de xeito adecuado . 

- Relacionar a Revolución Industrial có novo urbanismo vencellado ao 
proceso de industrialización. 

- Estudar a arquitectura no período de entreguerras en Europa. Centrado 
na obra de  Le Courbusier. 

- Entender a arquitectura nova de Mies van der Rohe coa creación de 
espazo multifuncional. 

-  Relacionar a obra dos autores  anteriores coas construidas a finais do 
século XX. 

- Identificar as construcións de arquitectura de vangarda  en Galicia. 
- Diferenzar os problemas estéticos dos funcionais dos espazos urbanos.. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

- Identifica a singularidade na tipoloxía dos edificios actuais. 
- Enumera e describe ditas características relacionadas co que 

entendemos por arquitectura. 
- Extrae información dos diferentes modelos de fotos  e planos que se 

proponen  no caderno de Arquitectura Contemporánea do Proxecto 
Terra. 

- Entende que funcións e edificios relacionados xorden no contexto da 
Revolución Industrial. 

- Compara os ensanches coas vivendas da clase proletaria 
- Identifica imaxes có plano da nova cidade ( Ville Radieuse ) proposto 

por Le Courbusier 
- Entende as propostas do anterior autor concretadas en   “ Os cinco 

puntos para unha nova arquitectura “ (1928). 
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- Compara a vivenda popular dos anos do período de  entreguerras coa 
máis recente. 

- Entende o inerese por aunar vivenda popular e calidade desta. 
- Traballa o plano do Barrio de Frugués comparando coas fotografías o 

marxe. 
- Aplica os “ cinco puntos” a obra de Le Corbusier “Unidade de 

Habitación” 
- Entende os diferentes modelos de  arquitectura internacional: Walter 

Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto. 
- Compara os dous modelos de construcións contemporáneas en Galicia: 

vangarda e histórica. 
- Analiza como é o urbanismo da túa cidade. 

4.-  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a 

diversidade do alumnado, seguindo os principios de actividade e participación, favorecendo 

o traballo individual e cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida 

cotiá e aos intereses e motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de 

expresión (oral, escrita, gráfica…).Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia 

que facilite as aprendizaxes 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS: 

O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá  cumprir os seguintes requisitos: 

Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas.Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos 

seus coñeementos previos e da memorización comprensiva. 

Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos. 

Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de 

que resulten motivadoras. 

En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os 

seguintes: 

Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e 

integración do alumnado no proceso de aprendizaxe.Motivación. Considerarase 

fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo individual e de grupo. Aspecto 

relacionado co anterior, xa que supón promover intereses en relación co desenvolvemento 

persoal y coa súa  integración social 

Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos 

principios básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus 
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distintos intereses e expectativas. 

Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo 

e permite a retroalimentación, a aportación de informacións precisas que permiten 

reestruturar a actividade no seu conxunto. 

De tal modo, establécense unha serie de criterios ou directrices xerais: 

Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e 

cultural e ás expectativas do alumnado. 

Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais. 

A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna da materia. 

A adecuación aos criterios de avaliación da programación. 

A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención 

ás diferenzas individuais. 

A claridade e  amenidade gráfica e expositiva. 

A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

 

METODOLOXÍA  

1.- A profesora expón a liña conductora do tema en clase. Plantea o traballo a realizar 

individual e grupal.  Presenta e temporalización das tareas a realizar.  

2.- Lectura e presentación de documentos , textos, gráficos, mapas , videos. 

Comentario dos mesmos na aula con participación individual. 

3.- Elaboración dun traballo grupal. O traballo é trimestral e será exposto na aula coa 

utilización de medios audio-visuais. 

 

5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Material do Proxectoterra 

- Material elaborado polos profesores: documentos, esquemas. 

-Material audiovisual: DVD (películas, documentais…), vídeos, diapositivas. 

- Material en soporte informático 

 

6. -CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN AVALIACIÓNS PARCIAIS 

1.- Asistir regular e puntualmente  2.- Traer o material preciso 3.- Esforzarse e 
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mostrar interese por aprender . 4.- Participar nas tarefas de grupo 5.- Atender e plantexar 

dúbidas 6.- organizarse para levar as tarefas ó día 7.- Ser ordenado e coidadoso no traballo 

8.- Ser respetuoso e observar as normas de convivencia 9.- respectar as diferencias 10.- 

rexeitar a violencia física e verbal 11.- Mostrarse solidario 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de 

ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno:  

Observación periódica do caderno ou material telemático 

Actividades realizadas en clase ou na casa que o/a profesor/a recollerá para avaliar de 

maneira individualizada: exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais 

Exposicións orais, traballos, informes..(realización dunha presentación oral, con 

soporte visual, por trimestre.) 

Traballos en grupo 

Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións como na nota 

final da materia, serán os seguintes: 

Elaboración de traballos  polo alumnado. Tratarán sobre aspectos relacionados 

directamente cos contidos da unidade. 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. 

É obrigatorio entregar os traballos, informes e actividades que se pidan. A demora na 

entrega suporá unha puntuación negativa, tamé o emprego de calquera medio ilícito polo 

alumnado, tanto en tarefas telemáticas, como escritas e orais. 

Entregarase e se expoñerá por parte do alumno/a o traballo  na clase, diante da 

profesor/a e dos demais compañeiros seguindo as preguntas prefixadas no cuadernillo do 

Proxecto terra, correspondentes aos temas. 

Dita exposición constará do traballo elaborado polo alumno/a no cadernillo propio, 

tendo que engadir as propostas e correcións feitas polo resto do grupo ca colaboración da 

profesor/a ou mediante tarefas na AV, se a situación o esixe. 

A parte do propio caderno individual contará o 80% da nota, e o 20% restante 

corresponderá a exposición e resumo de aportacións engadidas do resto do grupo. 

 

 

O alumnado que non trealice ditos traballos terá que facer unha recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: Despois de cada avaliación realizarase unha 
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proba de recuperación. As probas serán realizadas sobre 10 puntos. A proba será un exame 

consistente nos contidos mínimos da avaliación. Collerase a nota mais alta (a da avaliación 

ou a da recuperación) para facer a media do curso coas outras avaliacións. Efectuarase 

exames  no suposto que a un alumno/a non teña entregado a as ctividades ou as faltas de 

asistencia, acumuladas e non xustificadas, sexan moitas. 

 

As recuperación faranse: 

- Mes de decembro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

- Mes de marzo: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

- Mes de maio: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba 

final estará indicada para aqueles alumnos que non superarán algunha das avaliacións. 

 

AVALIACIÓN FINAL  

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se 

trata de bloques de contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios 

contidos, o alumn@ debe superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco 

puntos) polo menos cada unha delas; a cualificación final obterase da media  das tres 

avaliacións.   

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  

global no mes de xuño  para aqueles alumnos que durante o curso académico non superaran 

os obxectivos e contidos previstos. 

 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE. 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   

   

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo 

dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da   
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programación: obxectivos, criterios de avaliación, 

metodoloxía... . 

5.- Selecciono e secuencio de xeito progresivo os 

contidos da programación de aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos. 

  

6.- Programo actividades e estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 

  

7.- Planifico as clases de xeito flexible, preparando 

actividades e recursos axeitados á programación de aula 

e ás necesidades e os intereses do alumnado. 

  

8.- Establezo os criterios, procedementos e os 

instrumentos de avaliación e autoavaliación que 

permiten facer o seguimento do progreso de aprendizaxe 

dos meus alumnos. 

  

  9.- Coordínome co profesorado doutros departamentos 

que poidan ter contidos afíns á miña disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os 

obxectivos que quero acadar e a finalidade das 

actividades, partindo dos seus coñecementos previos. 

      

2.- Relaciono os contidos con situacións reais, 

informándolles da utilidade e creando expectativas. 

  

3.- Las actividades que propoño están relacionadas con 

situacións da vida real. 

  

4.- Emprego metodoloxías que favorezan o  

desenvolvemento dunha actitude positiva do alumno/a e 

que teña en conta os seus intereses. 

  

5.- Proporciono un plan de traballo ao principio de cada 

unidade. 

  

6. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, 

debates, diálogos…). 

  

7.-  Estimulo a participación activa dos estudantes en 

clase. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de 

pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas… 

    

2.- En función das características de cada alumno/a, 

expoño tarefas e logros diferentes. 
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3.- Propoño metodoloxías diversas.   

4.- Emprego recursos e materiais variados.    

5.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é 

posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas 

aclaratorias; poño exemplos... 

   

6.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe 

autónoma (busca de información, traballos, 

investigacións…). 

  

7.- O alumnado é o protagonista da clase.    

8.- Expoño exercicios de diferente nivel en cada unidade 

e en cada exame 

  

9.- As formas de traballo  e as metodoloxías propostas 

son diversas, incluída a utilización de TICs. 

  

10.- Utilízanse diferentes maneiras de traballar: 

Individual, colectiva... e manteño unha comunicación 

fluida cos estudantes. 

  

11.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e 

comprensible para os alumnos. 

  

12.- Optimizo o tempo dispoñible para o 

desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-

APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTA DE 

MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os 

alumnos/as coñecen: os obxectivos e competencias que 

se queren desenvolver, as diferentes actividades a 

realizar, como se lles avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso para 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada unidade 

didáctica. 

  

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a 

idoneidade dos recursos e das actividades empregadas 

no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen actividades 

variadas. 

  

6.- Proporciono a información necesaria sobre a 

resolución das tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos e 

actividades dos alumnos e dou pautas para a mellora das 

súas aprendizaxes. 

  

8.- Propoño novas actividades que faciliten a 

adquisición de obxectivos cando estes non teñan sido 
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acadados suficientemente. 

10.- Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función 

dos contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

 

 

8. -ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES: 

Nesta materia non hai alumnos pendentes. 

 

 

 

9. -MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co Departamento de Orientación, procurarase detectar
 
os casos dos 

alumnos que non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a 

súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

-Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos.  

-Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

-Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 

volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 

explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

-Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e 

acertos.  

-Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo 

correccións e comentarios persoais e individuais 

Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Este área 

impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. As 

exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia destes 

alumnos.  

 

10. -ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación cívica-constitucional: Todos os temas teñen un enfoque interdisciplinar, 

cunha conciencia clara da labor educativa e concienciadora do ensino, como formador de 

cidadáns e seres humanos solidarios 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Creación dun listado de bibliografía 
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do que o alumno poderá facer uso para realizar lecturas complementarias durante o curso. 

Plantexamento de actividades de fomento de habitos lectores.  

Comunicación audiovisual e TICs: As aulas contan con canóns e pizarras dixitais. 

Utilización de recursos TIC, de forma sistemática na aula. Así mesmo os alumnos teñen 

que realizar un traballo de exposición con soporte audiovisual. 

 

11. - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Saída programada, polo Colexio de Arquitectos de Coruña, para iste ano2022-2023 

dentro das actividades contempladas para o  ProxectoTerra. 

 

12.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  

resultados académicos dos alumnos e alumnas. Adoptaranse as medidas oportunas para 

reorientar a práctica docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos 

seguintes aspectos: 

-Redefinición, se procede, dos obxectivos. Adecuación dos contidos ao alumnado de 

2º de Bacharelato. 

-Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos 

materiais didácticos, en especial o libro de texto. 

-Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


