
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (siglas ao carón do estándar)  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a organización social e económica no Antigo Réxime. 
 

Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social 
e económico. CSC, CCL 

Identificar  as ideas da Ilustración e os seus principais representantes. 
 

Valorar as implicacións do empiricismo e o método científico nunha variedade 
de áreas. CSC, CCL 

Analizar as reformas borbónicas en España. Entender o Despotismo Ilustrado como un tránsito cara á Revolución 
Francesa. CSC, CCL 

Apreciar a Revolución Americana como precedente da Francesa. Contrastar a Declaración de Independencia Norteamericana cos principios da 
Ilustración. CSC, CCL, CAA 

Enxergar cambio e continuidade durante o Imperio Napoleónico. Contrastar reformas en distintos países do Imperio Napoleónico. CSC 

Matizar cambio e continuidade durante a Restauración. Cotexar mapas do Imperio Napoleónico e da Europa tras o Congreso de 
Viena. CAA, CSC 

Analizar a interpretación artística das Revolucións Liberais. 
 

 

Recoñecer mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como evidencia para os/as 
historiadores/as. CSC 

Distinguir estratexias unificadoras de Alemaña e Italia. Comprender as causas e as consecuencias das revolucións da primeira 
metade do século xix e valorar o legado das revolucións e dos nacionalismos. 
CSC 

Confeccionar cadro cronolóxico de inventos encamiñados á Revolución 
Industrial. 
 

Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu 
encadeamento causal. CSC, CAA, CMCCT, CLL 

Analizar a interpretación artística das Revolucións Industriais. Decatarse do impacto das Revolucións Económicas nos hábitos e relacións 
sociais.  CCEC, CSC  

Cotexar textos literarios e históricos sobre este primeiro obreirismo.  Entender a influencia do Cartismo no obreirismo británico. CSC 

Describir as fases do reinado de Fernando VII e da independencia 
hispanoamericana e explicar os principais feitos de cada unha 
 

Detallar as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 
Fernando  as fases da independencia hispanoamericana. CCEC, 
CSC 

Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal             Describir as características dos partidos políticos que xurdiron durante o 
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reinado de Isabel II. CCEC, CSC 

Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de 
alternativas democráticas á monarquía isabelina, especificando os seus 
grandes conflitos internos e externos.  

Describir as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 
CCEC, CSC 

Explicar o carácter consensuador  de Alfonso XIII, María Cristina de 
Habsburgo e Alfonso XIII.   

Establecer unha liña cronolóxica cos acontecementos principais da 
Restauración. CCEC, CSC 

Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder 
económico e político no mundo a finais do S. XIX. 
 

Explicar razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade 
que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais. 
CSC, CLL, CAA 

Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas 
interconexións coa Revolución rusa e as consecuencias dos tratados de 
Versalles. 

Diferencia os acontecementos dos procesos nunha explicación histórica, da 
Primeira Guerra Mundial. CSC, CCL 

Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da 
Revolución rusa. 

Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución rusa na súa 
época e na actualidade. CSC, CCL 

Conectar os feitos da Entreguerras co presente. Relacionar algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 
2008.  

Analizar as causas da auxe dos fascismos en Europa. Explicar diversos factores que fixeron posible a auxe do fascismo en Europa. 
CSC, CLL, CCEC 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de producións do 
alumnado.  

Instrumentos: Probas obxectivas escritas e orais, probas prácticas e traballos do 
alumnado durante a 1ª e 2ª AVALIACIÓN. Producións dos alumnos (prácticas, exercicios, 
traballos) e probas realizadas durante a 3ª avaliación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota media do curso será a 
media aritmética da 1ª e 2ª avaliación ponderando cada unha un 50%. O desempeño do 
alumnado durante a 3ª avaliación servirá para subir dita nota media. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva cun peso dun 100% na nota. Ademais facilitaraselle ao alumnado 
un boletín de actividades para entregar o día do exame e cuxa correcta realización, será o 
criterio tomado para o redondeo da nota do exame. 

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  

o RECUPERACIÓN: boletíns de actividades para a consolidación 
dos mínimos esixibles de entrega obrigatoria. Realización de probas obxectivas. 

o REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a 
reflexionar sobre a materia e a relacionala con diferentes unidades deste curso, 
do anterior e coa actualidade. Cuestionarios e test interactivos. 

o REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos 
básicos mediante boletíns de exercicios e actividades interactivas. 

o AMPLIACIÓN: realización de pequenos traballos de 
investigación, xogos de rol, creación de material audiovisual, publicación en 
redes sociais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

o 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. Ademais realizará 
pequenos proxectos, exercicios e probas, vía telemática.   

o ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:  non hai, todos e todas teñen algunha 
posibilidade de conexión, mais algúns non a están a utilizar.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Libro de texto (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais 
como repaso, reforzo e ampliación). 

 Material educativo realizado pola docente (dispoñible na Aula Virtual). 

 Educaplay (actividades interactivas). 

 Youtube (os vídeos da docente 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 e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


