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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 
Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución 
Francesa ata a Guerra da Independencia 

   
Resumir os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia desde a Revolución 
Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 

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

 Describir a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

Contextualizar textos literarios sobre estes tres periodos do 
reinado de Fernando VII.  

 

  
Decatarse da evolución ideolóxica de Fernando VII. 

Describir as características dos partidos políticos que xurdiron 
durante o reinado de Isabel II. 

 Comentar as causas do fracaso do carlismo. 

 Apreciar o protagonismo político dos “espadóns”.  
 

 
Contrastar a Constitución de 1845 co Estatuto Real de 1834 e coa Constitución de 1837. 

Comparar  as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos dunha e outra. 

 

 

Comprobar o fracaso das experiencias colonialistas españolas durante este periodo. 

Analizar as crises económica e política co auxilio de gráficas e 
textos  

 

 
Explicar as distintas razóns da oposición a Isabel II. 

Cotexar a Constitución de 1869 coas Constitucións de Isabel II  
Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro en 
España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 

Explicar as orixes da Guerra de Independencia Cubana.  

 

 
Detallar as motivacións da oposición a Amadeo I.  

Interpretar un mapa de España cos conflitos da I República.  Contextualizar o rexurdimento literario dos idiomas periféricos de España.  
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NOTA: A materia de 2º de BAC, Historia de España sofreu unha fonda modificación no pasado curso 2018 – 2019, polo que, a maiores dos 
cadros sinópticos enriba expresados, engadiranse o listado de 70 termos e as 17 preguntas a desenvolver que figuran nas directrices do ABAU 
novo desta expresada asignatura. 
 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 
Explicar os elementos fundamentais do sistema político ideado 

por Cánovas. 

 

 
Analizar as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

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

 

Representar unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
 Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra 

Civil, especificando os feitos e as actuacións principais en cada 
unha..   

 

 
Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 

Analizar a Guerra Civil, identificando causas, consecuencias e a 

intervención internacional.       

 
Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos durante a guerra. 

 
Analizar a adaptación do Franquismo á evolución da situación 

internacional. 
 

 
Explicar a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución socioeconómica do país. 

 

Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido 

na Constitución de 1978. 

 
Representar unha liña do tempo desde 1975 ata 1982 e sitúa nela os principais acontecementos 

históricos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática dos comentarios e cuestionarios entregados 
polos alumnos. 

Instrumentos:  Proba Obxectiva (escrita ou oral para o alumnado sen conexión; 
interactiva para o alumnado con conexión). Portfolio ou producións do alumnado 
(cuestionarios test sobre temas Prehistoria ata S. XVIII, cuestionarios sobre documentais 
do S. XX, etc). 

Cualificación final 

A nota do curso será a media aritmética da 1ª e da 2ª avaliación. A nota obtida do 
traballo realizado na 3ª avaliación servirá para recuperar o curso e/ou subir a nota media 
obtida: Entrega de cuestionarios test e sobre documentais históricos. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva (comentario histórico segundo o novo modelo da ABAU). 
 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:   A determinar polo Xefe de Departamento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 REFORZO:  Modelos de cuestionarios históricos    semanais deseñados para a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe mínimos esixidos de cada unidade didáctica suspensa durante o 
curso presencial. No seu conxunto suporán un boletín de exercicios de todos os contidos 
impartidos. 

 RECUPERACIÓN: valorarase a realización dos devanditos  cuestionarios e traballo e realizarase 
unha proba obxectiva (escrita, oral ou interactiva, segundo as necesidades de cada alumno 
ou alumna). 

 REPASO: actividades de carácter interdisciplinar no que se relacionen contidos históricos vistos 
no curso presencial coa Historia e co entorno inmediato. Por exemplo: Documentais de 
reforzo,   realización de cadros comparativos, etc. 

 AMPLIACIÓN:  traballaremos a Historia ata a Transición, xa que o alumnado de 2º de BAC está 
condicionado pola ABAU.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

 ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión terá 
acceso a vídeos explicativos da docente e a actividades interactivas deseñadas pola mesma. 
A comunicación realizarase mediante a aula virtual. Por videoconferencia realizaranse clases 
on line para explicar os conceptos básicos, resolución de dúbidas e atender ás necesidades 
dos alumnos. Mesmo se busca a colaboración das familias nalgunha destas actividades. 

 ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:   Na actualidade, todos os nenos e nenas deste curso teñen 
conexión, malia que a de algúns sexa deficiente polas circunstancias topográficas do seu 
lugar de residencia. Neste caso, os titores facilitamos as tarefas de todas as materias ás 
familias e sonlle enviadas aquelas xa realizadas para a súa xestión. No caso de Historia de 
España, para estes rapaces e rapazas con mala conexión, as tarefas e proxectos serán os 
mesmos, pero adaptados ao formato papel. A diferenza o material audiovisual non é 
obrigatorio e as actividades interactivas facilítanse nun formato non interactivo.  

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

  Apuntes do curso (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais 
como repaso, reforzo e ampliación). 

 Material educativo deseñado pola docente. 

 Youtube (os vídeos  relativos a esta materia súbense a esta plataforma, mais incrústanse na 
aula virtual para que non teñan que saír dela). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a través da 
propia aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de Internet, será un 
cartafol que garda a docente a modo de repositorio das producións do alumnado.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil, correo electrónico e teléfono para os titorandos.  Abalar 
Móbil e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


