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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CRITERIOS DE AVALIACION  Estándar de aprendizaxe 

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. 

 HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos, e describe as súas razóns e as principais 
actuacións. 

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

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. 

 HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 
 HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos. 
 HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 
 HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 
 HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu triunfo electoral, ata o comezo da 

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

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 

 HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
 HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 
 HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da guerra.  
 HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista militar. 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 
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. 
 

 HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de cada unha.  
 HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 
 HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de España desde o remate da Guerra 

Civil ata 1959. 
 HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 
 HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 
 HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no contexto internacional. 
 HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución económica do país. 
 HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os anos do franquismo, así como as 

súas causas. 
 HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a súa evolución no tempo. 
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Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 
(desde 1975) 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 
(desde 1975) 

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. 

 HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 
 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. 
 HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
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.  

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

 HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 
 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 ameazada, os movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades 
realizadas neste último trimestre. Terase en conta tanto a 

interacción co profesorado como o resultado das probas de nivel  e 
comentarios calificados. No 3º trimestre os contidos e estandares serán 
avaliados mediante un ha serie de actividades e comentarios feitas a 
través do correo do centro. 
1. alumnado con dúas avaliacións aprobadas pode mellorar a súa 
cualificación. 
2.alumnado con algunha avaliación suspensa pode recuperar traballando 
as tarefas de repaso e reforzo no 3º trimestre. 

 Instrumentos: 
- Probas telemáticas de nivel. 
- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 
visualización do material que se lles envía, participación nas 

video conferencias 
- En caso de regresar as aulas presenciais o 26 de maio, pódese facer unha 
proba escrita para recuperar e valorar o terceiro trimestre. 
 
. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas 
de xeito presencial a cualificación será a media desas dúas avaliacións, e o 
traballo feito no terceiro trimestre ata un 20% máis. 
2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 
suspensas presencialmente a cualificación obterase valorando a 
participación e as probas realizadas durante o terceiro trimestre, é 
dicir,se alcanza unha media igual o superior a 5, terá aprobada a materia,o 
alumno poderá despois incrementar a nota ata un 20% coas tarefas de 
ampliación 
3. Se regresamos as aulas, proba escrita cun valor70%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán  os contidos e estándares traballados na primeira e a 

segunda avaliación e o reforzo do 3º trimestre. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

• Criterios de avaliación:  Resolución de dúbidas e seguemento dos 
alumnos con pendentes via telemática 

• Os contidos esixibles axustaranse ós correspondentes contidos 
mínimos indicados na programación. 
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Criterios de cualificación: A superación das materias de primeiro Historia 
Contempranea, estará condicionada á acadar a nota mínima de aprobado 
(5) 

 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Deberán presentar en cada 
unha das probas parciais, un traballo de exercicios da materia da que se 
examinen.Suporá o 100% da nota en estas circunstancias. En setembro 
haberá unha convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia . 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Lectura comprensiva de apuntes e comentarios aos estándares de 
aprendizaxe indicados no apartado 1 destedocumento. 
2. Realización  de probas de nivel telemáticas. Estas 
probas de nivel parten dun nivel de mínimos e van aumentando 

progresivamente en dificultade e/ou estándares a traballar. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Todo o alumnado ten conectividade. 
2. O alumnado ten os contidos dosestándares de aprendizaxe no que 
imos traballar nestetrimestre. Sobre eses contidos teñen que realizar 
comentarios que entregarán periodicamente.  
As dúbidas que lles xurden durante o traballo e estudo 
semanal consúltanmas diariamente por correo. Unha vez por 
semana conéctome co alumnado por videoconferencia (webex 
para facer un seguimento das dificultades atopadas para o 
seguimento dos apuntes e dos exercicios, carga de traballo… e 

concretar posibles videoconferencias individuais ou de pequeño 
grupo con quen o necesite) 
3. O alumnado que supera a realización dos comentarios, pasa os 
seguintes.  O alumnado que non a supera, volve a traballar os 
mesmos estándares non superados ata que supere dito nivel. 
Con este alumnado céntrome especialmente para aclarar 
dúbidas e reforzar aqueles apectos que impediron avanzar de 
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nivel. 

Materiais e recursos 
1. correo electrónico 

2. videoconferencia webex. 
3. Proba escrita no caso de volver as aulas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado 
por correo electrónico e explicado por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
departamento de Historia. 


