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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
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.

HMCB1.1.3.  Clasifica  os  trazos  do  Antigo  Réxime  en  aspectos
demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais.

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que
afectan a economía, a poboación e a sociedade.

HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a
economía, a poboación e a sociedade.

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.

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais
do século XIX, seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que
se ache dispoñible.

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial.

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.

B2.4.  Identificar  os  cambios  nos  transportes,  na  agricultura  e  na
poboación que influíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial
do século XIX.

HMCB2.4.1.  Sinala  os  cambios  sociais  máis  relevantes  do  século  XIX
asociándoos ao proceso da Revolución Industrial.

B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da
economía industrial e do liberalismo económico.

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as
súas posibles solucións a partir de fontes históricas.

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.
HMCB2.6.2.  Distingue  e  explica  as  características  dos  tipos  de
asociacionismo obreiro.

B3.2.  Describir  as  causas  e  o  desenvolvemento  da  independencia  de
Estados Unidos, e establecer as causas máis inmediatas e as etapas da
independencia.

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos
Estados Unidos a partir de fontes historiográficas.
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B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución
Francesa  de  1789,  incluíndo  cada  idea  obtida  nas  causas,  no
desenvolvemento e nas consecuencias

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789.
HMCB3.3.2.  Explica  esquematicamente  o  desenvolvemento  da
Revolución Francesa.

B3.4.  Identificar  o  Imperio  Napoleónico,  localizar  a  súa  expansión
europea e establecer as súas consecuencias.

HMCB3.4.1.  Identifica  nun  mapa  histórico  a  extensión  do  Imperio
Napoleónico.

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a
restauración do absolutismo, e identificar as súas consecuencias para os
países implicados.

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de
Viena, e relaciónaas coas súas consecuencias.

B3.6.  Identificar  as  revolucións  burguesas  de  1820,  1830  e  1848,  e
relacionar as súas causas e o seu desenvolvemento.

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de
1820, 1830 e 1848.

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o
seu desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas.

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a
partir de fontes gráficas.

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.

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz
Armada.

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a
Paz Armada.

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

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as
causas da I Guerra Mundial.
HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas
históricos.
HMCB4.5.4.  Extrae  conclusións  de  gráficos  e  imaxes  sobre  as
consecuencias da I Guerra Mundial.

B5.3.  Identificar  os  tratados  de  paz  da  I  Guerra  Mundial  e  establecer
como unha consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións.

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e
analiza as súas consecuencias a curto prazo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

- Traballos / exercicios prácticos
- Observación
- Probas online

Instrumentos:

- Actividades semanais que deben ser entregadas ao profesor.

- Traballos de investigación titorizados polo profesor.

- Para o alumnado sen conectividade flexibilizaránselle os prazos de entrega.

Cualificación final

- Para o alumnado coa nota media dos dous primeiros trimestres inferior a
4,5, estes poderán ser recuperados se:

 Elabora un caderno de traballo dunha selección de actividades das
sínteses que están ó final de cada unidade didáctica por cada
parte da materia que non tivese superada até o 13 de marzo.

 A nota media dos tres trimestres supera o 4,5 aínda que algún dos
trimestres estea suspenso.

- Para obter a cualificación do terceiro trimestre terase en conta a media dos
traballos prácticos e exercicios entregados segundo as instrucións marcadas
polo profesor na aula virtual.

- A cualificación final corresponderá á nota media dos tres trimestres.
En ningún caso a cualificación final poderá ser inferior á media dos dous
primeiros trimestres.

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
materias

pendentes
Non existe alumnado coa materia pendente.

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

Semanalmente  cólganse  na  aula  virtual  un  bloque  de  actividades
vinculadas ao estudo das realidades máis importantes da Historia do
século XX.
Xunto  a  isto  o  alumnado  realizará  un  traballo  de  investigación
titorizado  polo  profesor  sobre  os  contidos  manexados  durante  o
terceiro trimestre combinándoos con outros xa traballados nos dous
primeiros trimestres. Ademais de que se lle dará especial importancia
ao desenvolvemento das competencias básicas.
Todas  as  actividades  serán  remitidas  ao  profesor  por  correo
electrónico. A través deste medio resolveremos as dúbidas que poidan
xurdir.
Para o alumnado sen conectividade proponse  exercicios  prácticos e
traballos que  deberán  ser  presentados  ao  profesor  por  medio  de
diferentes canles.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Rolda de correos, observando e valorando o feedback por parte do
alumnado.
O alumnado vai elaborando as actividades, para o cal se apoia no libro
de texto, vídeos de Youtube, documentos múltiples, material diverso
dispoñible en internet...
A  elaboración  das  actividades  requiren  coñecementos  teóricos,  que
van adquirindo grazas a todo o material dispoñible.

Alumnado sen conectividade
Seguindo  o  libro  de  texto  e  o  material  accesible  da  materia  farán
exercicios  prácticos  ou  elaborarán  os  traballos  propostos  polo
profesor,  que lle remitirán por diferentes canles tendo en conta as
circunstancias do alumnado.
Esta metodoloxía  irase  adaptando  a situación persoal  do  alumnado
dependendo  dos  seus  recursos  dispoñibles,  e  dos  mecanismos  de
conexión  informática  que  lles  poidan  proporcionar  desde  a
Consellería.

Materiais e recursos O profesor conta con ordenador con conexión a internet, compartindo
o material  co alumnado fundamentalmente a través da aula virtual,
Abalar Móbil, Correo electrónico, Zoom e Google Drive.
O alumnado que manteña a comunicación co profesor a través do mail
debe contar  preferente  cun ordenador  e  conexión a  internet,  pero
pode facelo mediante un móbil e datos.
Os  documentos  da  materia  proporcionados  ao  alumnado  mediante
diferentes formatos están á súa disposición na aula virtual, con enlaces
a Google Drive e outros enlaces web. 
O correo electrónico será o medio más empregado para intercambiar
información  co  alumnado,  resolver  dúbidas,  enviar  arquivos  ou
información adicional á que non tivo acceso etc...
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A comunicación coas familias farase a través das pertinentes contas de
correo electrónico ou Abalar móbil.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de Abalar Móbil, aula virtual, correo electrónico e mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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