
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 1º BACHARELATO 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do 
Antigo Réxime, describindo os seus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais, utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 

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

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

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

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

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

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

HMCB2.6.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo utópico, 
socialismo científico e anarquismo. 

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

HMCB4.3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX. 
 
HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

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

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

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as 
súas etapas e os seus protagonistas máis 
significativos, e establecer as súas 
consecuencias. 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas 
das causas da Revolución Rusa de 1917 
 
HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa 
de febreiro de 1917 coa de outubro de 
1917. 

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

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

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

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



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

HMCB6.4.1. Explica algunhas 
características da economía capitalista a 
partir de gráficas. 
 
HMCB6.4.4. Identifica formas políticas 
do mundo occidental e do mundo 
comunista 

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

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

B9.1. Distinguir os postulados que 
defende a cultura capitalista da segunda 
metade do século XX establecendo as 
liñas de pensamento e os logros obtidos. 

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

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

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

 

 

Avaliación e cualificación 
Avaliación Procedementos:  

-Teranse en conta os resultados acadados 
nas avaliacións anteriores 
- O alumnado pode mellor a súa 
cualificación cos exercicios propostos no 
terceiro trimestre 
 
Instrumentos: 
- Probas realizadas a través da ferramenta 
Kahoot así como exercicios, tanto 
audiovisuais como de redacción, enviados 
a través do correo electrónico 

Cualificación - Para o alumnado coa primeira e a 
segunda avaliación aprobadas a nota será 
a media das dúas avaliacións presenciais, 
que poderá ser mellorada até cun máximo 
de 3 puntos coa elaboración e boa 
execución de exercicios do terceiro 
trimestre.  
 
- Para o alumnado con algunha avaliación 
presencial suspensa formularanse 
actividades de recuperación e ampliación 



que permitan chegar ao aprobado. Se a 
media das dúas primeiras avaliacións é 
superior a 2, aplicaráselles tamén a regra 
do máximo dos tres puntos (unha persoa 
cunha media de 4 podería chegar, por 
exemplo, ao 7). 

Proba extraordinaria de setembro A proba extraordinaria de setembro será 
presencial se é posíbel. Nela entrarán 
unicamente os contidos e estándares 
mínimos e imprescindibles. 

 

 

Metodoloxía e actividades 
Realizaranse unha serie de actividades de reforzo e repaso de cuestións vistas en aulas, 
por exemplo a Segunda Guerra Mundial. A cada sesión presencial correspondeulle un 
exercicio. Algúns destes exercicios son: 
- Elaboración dun esquema do tema como os que facemos nas aulas. 
- Dous comentarios de texto. 
- Visionado de dous vídeos de youtube e resumo do seu contido máis importante. 
- Lectura dunha serie de artigos de prensa sobre o coronavirus, sobre os que debían 
elaborar unha opinión persoal en relación cos contidos da materia. 
Todos os exercicios foron corrixidos individualmente e tamén se resolveron 
individualmente todas as dúbidas que se formularon. 
Paralelamente, para a ampliación de materia, utilizáronse outras metodoloxías: 
- Exercicios tipo test online, un total catro no total do trimestre. 
- Videochamadas de resolución de dúbidas. 
- Gravación dun vídeo semanal en que explico brevemente un tema. Deste vídeo teñen 
que extraer a información máis importante para responder os tests. 
Ao mesmo tempo, propúxose unha actividade na que os alumnos teñen que gravar un 
vídeo e enviar unha presentación en Power Point sobre diferentes filmes das guerras 
mundiais. Ademais, hai a posibilidade da elaboración dun traballo voluntario sobre o 
libro Un animal chamado Néboa, de Ledicia Costas, que afronta a mesma temática. 
Como se parte de que a nota base é dos anteriores trimestres, propúxose que estas 
actividades sempre sumen puntos, servindo así para recuperar a materia e subir nota.  
Se mesmo así non se recupera, o último dos exercicios test servirá tamén como 
recuperación. 
En ambos os cursos, tendo en conta que boa parte dos contidos anteriores foron ben 
asimilados, decidiuse ademais de repasar, ampliar novos temas, o que permite tamén 
manter as demandas daquel alumnado que superou con éxito os períodos previos. O 
traballo con estes novos contidos serve, non obstante, como ferramenta que axuda 
tamén a recuperar materia para aqueles alumnos ou alumnas con máis dificultades. 
 
 

Medios empregados 
O medio de comunicación preferente co alumnado é o correo electrónico corporativo 
do centro, @ieseduardopondal.org, que foi escollido entre as dúas alternativas de que 
dispomos (a outra é a aula virtual).  



A corrección de exercicios realizouse a través do correo e de diversas formas, sendo a 
máis habitual enviarme fotografías dos exercicios elaborados no caderno, pero tamén 
enviando artigos de Word e mesmo, en ocasións, facendo as corrección en directo a 
través de Google Drive. O método de enviarme fotografías co móbil, aínda que máis 
incómodo, garante que poida facer o traballo o alumnado que non dispoña de 
computador. 
Para os test online escolleuse a plataforma Kahoot! e para as videochamadas Webex. 
Os vídeos grávoos a través de youtube, dunha forma que fiquen ocultos e só poidan 
acceder a eles a través do link que eu lles envío. A unha alumna que manifestou a 
imposibilidade de  
As instrucións vanlles en word e pdf, igual que os resumos ou materiais que lles 
mando, cando non son por links. 
Nalgún caso, téñome comunicado co alumnado para cuestións individuais por redes 
máis informais, que eles utilizan moito, como é o caso de instagram, a través de onde 
enviei, por exemplo, audios explicativos para resolver dúbidas sobre os contidos. 
 
 


