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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

HEB1.1.1. Explica as diferencias entre a economía e a organización social do Paleolítico 
e do Neolítico, e as causas do cambio.

HEB1.1.2. Identifica as diferentas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de 
pintura levantina.

HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrgicas e explica as 
súas repercusións.

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.

HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 
levala a cabo.

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares.

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou 
tanto poder a igrexa e a nobreza.

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.

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus.

HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 
musulmáns en Al-Andalus.

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. 

HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións.

HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de Castela, a de Aragón e o reino 
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de Navarra ao remate da Idade Media.

HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de 
repoboación, así como as súas causas e as súas consecuencias.

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.

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.

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.

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.

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492.

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 
perseguían.

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.

 HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI.

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias 
para España, Europa e a poboación americana.

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.

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares.

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a 
monarquía hispánica e para Europa.

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640.

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 
XVII, e as súas consecuencias.

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 12 CENTRO:IES PLURILINGÜE ELVIÑA
CURSO: 2º BAC

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA



as súas consecuencias para a política exterior española e a nova orde internacional. bandos en conflito.

HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o
papel de España nela.

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.

 HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para 
sanear a Facenda Real.

HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas.

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.

HEB4.3.2. Desenvolve os principias problemas da agricultura e as medidas impulsadas 
por Carlos III neste sector.

HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao
comercio con América.

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.

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.

HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da 
prensa periódica na difusión dos valores da Ilustración.

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.

HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia 
desde a Revolución Francesa ata o comezo 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.

B5.2. Comentar o labor legislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do 
liberalismo.

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime.

 HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812.

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.

HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 
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inicialmente.

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.

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.

HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das 
colonias americanas.

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución 
liberal, analizando os seus componentes 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.

HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas.

 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.

HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o 
reinado de Isabel II.

HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa 
minoría de idade, e explica o papel dos militares.

HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo 
durante o reinado de Isabel II.

HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os 
obxectivos dunha e outra.

HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa 
sociedade estamental do Antigo Réxime.

B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en relación coas 
correntes ideológicas 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.

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.

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869.

 HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias 
políticas.

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.

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio 
Democrático coa do movemento obreiro internacional.

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.

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876.
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HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración.

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 
regionalismo galego.

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.

 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.

HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas
precedentes do século XIX.

HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra 
carlista.

 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.

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias 
territoriais do Tratado de París.

HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do  98 nos ámbitos 
económico, político e ideolóxico.

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.

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no 
século XIX.

 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.

HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do 
século XIX.

HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 
longo do século XIX.

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos 
condicionamentos xeográficos.

HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 
ferrocarrís de 1855.

HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 
librecambistas ao longo do século XIX.

HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 12 CENTRO:IES PLURILINGÜE ELVIÑA
CURSO: 2º BAC

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA



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.

Para unha fácil localización da materia, trátase dos contidos que figuran nos apuntes da mesma comprendidos entre os bloques 1 e o 8 (ambos incluídos) 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Probas online ou presenciais se é posible.
 Traballos / exercicios prácticos.
 Observación.

Instrumentos:
Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación

 Unha proba online parcial ou presencial, se fose o caso, por cada 
avaliación que non tivese superada até o 13 de marzo ou ben:

 Batería de exercicios prácticos ou traballos que deberán ser 
entregados en prazo para o alumnado que non teña conectividade, 
ou que así o prefira. 

 Asistencia ás clases a través do correo electrónico ou por vídeo-
conferencia e participación nas mesmas, resolvendo as cuestións 
propostas polo profesor.

 Pódese empregar Google Docs para poder editar os arquivos das 
composicións de textos.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

 Batería de exercicios prácticos que deberán ser entregados en prazo 
para o alumnado.

 Asistencia ás clases a través do correo electrónico ou por vídeo-
conferencia e participación nas mesmas, resolvendo as cuestións 
propostas polo profesor.

 Pódese empregar Google Docs para poder editar os arquivos das 
composicións de textos.

Cualificación final Para o alumnado que non superara a 1ª ou/e a 2ª avaliación
Superará a materia:

 Se só tiña unha avaliación non superada e obtén unha nota ≥ 4,5 na 
proba parcial (xa non será necesario acudir á proba final).

 Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota ≥ 4,5 
en cada unha das probas parciais (xa non será necesario acudir á 
proba final).

 Se obtén unha nota ≥ 4,5 na proba final.
 Se obtén unha nota media ≥ 4,5 unha vez valorados todos os 

instrumentos de avaliación.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase:
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1. Media dos exercicios prácticos e traballos entregados.

A asistencia e participación activa na rolda de correos electrónicos ou ás 
clases online poderá aumentar esta media nun 20%, só se fose 
necesario para chegar ao aprobado .

Debido a que as probas de recuperación están circunscritas a competencias 
imprescindibles ou contidos mínimos, e para evitar que o alumnado que xa 
tiña aprobadas as avaliacións se vexa prexudicado, a cualificación final sairá 
de multiplicar x 0,75 a media arriba descrita. 
De todas formas, de superar a materia segundo figura anteriormente, a nota 
mínima na avaliación ordinaria será de 5, aínda que a media fose inferior.

Cálculo da cualificación final:
Farase unha media aritmética da nota das 3 avaliacións.
De superar a materia, a nota mínima na avaliación ordinaria será de 5.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media das dúas 
primeiras avaliacións.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

Teñen a materia superada independentemente do traballo realizado nesta 
3ª avaliación. A súa cualificación final non poderá ser inferior á media das 
dúas primeiras avaliacións, pero si superior se a media das tres avaliacións é 
maior.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase a maior das seguintes:

1.    Media da nota da proba online de contidos de ampliación 
                                                   ou
2. Media da asistencia e participación activa ás clases online ou 

rolda de correos electrónicos.        

A Media dos exercicios prácticos entregados pode incrementara a media 
da 3ª avaliación en 2 puntos.

A media da 3ª avaliación non pode superar os 10 puntos.
                                                     

Cálculo da cualificación final:
É a media das tres avaliacións. En ningún caso a cualificación final poderá ser 
inferior á media das dúas primeiras avaliacións
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Proba
extraordinaria de

setembro 

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
até o 13 de marzo

Avaliación de
materia

pendentes
  Non procede

Criterios de avaliación:
Non procede.

Criterios de cualificación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede.

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

Actividades

Rolda de correos electrónicos e Clases online (a 9 de maio rematouse a 
materia que estaba programada segundo o previsto, e o que figura nas 
orientacións ABAU).
A partir desa data comezarán as clases online de recuperación e roldas de 
correos electrónicos para o alumnado que ten algunha avaliación suspensa 
(semanalmente a demanda) .
Ao mesmo tempo seguiremos con roldas de correos clases online de repaso 
e ampliación para as probas ABAU.
Para o alumnado sen conectividade proponse exercicios prácticos e traballos 
que deberán ser presentados (semanalmente a demanda). Pódese empregar 
Google Docs para poder editar os arquivos das composicións de textos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Rolda de correos e clases online participativas, observando e valorando o 
feedback por parte do alumnado.
O alumnado vai seguindo presentacións de PowerPoint, vídeos de Youtube, 
documentos múltiples, libro de texto etc .., ao mesmo tempo que vai 
seguindo as diapositivas que teñen nos seus apuntes.
Alternar teoría coa realización de exercicios prácticos (composicións de 
textos)

Alumnado sen conectividade
Seguindo os apuntes da materia farán exercicios prácticos ou elaborarán os 
traballos propostos polo profesor, e recibidos a través do correo electrónico 
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vía teléfono móbil ou as solucións informáticas propostas pola Consellería.
Lembramos que con un móbil con datos tamén é posible acceder ás clases 
online, aínda que non é o ideal.

Materiais e recursos

O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo a súa 
pantalla co alumnado mediante a plataforma Zoom ou Google Dúo.
Software ofimática
Cámara web.
Abalar Móbil
Correo electrónico
Aplicación de mensaxes

O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil e 
datos.
Apuntes da materia que ten o alumnado e que coinciden coas diapositivas 
proxectadas. E material documental proporcionado vía archivos en correo 
electrónico ou Google Drive e Google Docs.
Abalar Móbil.
Correo electrónico operativo.
Aplicación de mensaxes.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Abalar Móbil, correo electrónico, vídeoconferencia  e 
mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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