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

B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 

económico. 
XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en 
Europa e en América.

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 
nalgunhas monarquías.

B1.3. Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII. XHB1.3.2. Comprende as implicacións do empiricismo e o método científico nunha 
variedade de áreas.

B2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos 
XVIII e XIX.

XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas 
non só como información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.

B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e 
América nos séculos XVIII e XIX.

 XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 
causais, e sinala os proles e os contras.

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións
bur guesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 
contras.

B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento 
causal.

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.

B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos.

XHB3.2.2. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América
e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas.

B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.

B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 
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industrialización parcial do país. económi cos en España.

B3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa 
relación coas revolucións industriais.

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances 
científicos e tecnolóxicos do século XIX.

B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político 
no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que
influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do 
imperialismo.

XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914.

B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa
Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 
Guerra Mundial.

B4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e 
recoñecer a orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, o 
expresionismo e outros "ismos" en Europa.

 XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da 
arte do século XIX.

XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos.

Para unha fácil localización da materia, trátase dos contidos que figuran nos apuntes da mesma comprendidos entre a Unidade 1 e a Unidade 7 (ámbalas dúas incluídas) 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
·Probas online

·Traballos / exercicios prácticos

·Observación

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

· Elaboración no caderno de traballo das sínteses que están ó final de
cada unidade didáctica (recadro verde) por cada avaliación que non 
tivese superada até o 13 de marzo.

· Idem para o alumnado que non teña conectividade, mediante 
fotografía do seu caderno a través do teléfono móbil.

· Participación na rolda de correos ou asistencia ás clases por vídeo-
conferencia (plataforma Zoom, Cisco ou Google Dúo)e participación 
nas mesmas, resolvendo as cuestións propostas polo profesor nas 
fichas enviadas a tal efecto e os enlaces a vídeos de Youtube.

Para o alumnado que teña superadas as dúas primeiras avaliacións

· Batería de exercicios prácticos  mediante as fichas enviadas a tal 
efecto por correo electrónico que deberán ser entregados en prazo 
para o alumnado que non poida asistir ás clases online.

· Participación na rolda de correos ou asistencia ás clases por vídeo-
conferencia (plataforma Zoom, Cisco ou Google Dúo)e participación 
nas mesmas, resolvendo as cuestións propostas polo profesor nas 
fichas enviadas a tal efecto e os enlaces a vídeos de Youtube.

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 nos
procedementos de avaliación.

· Se tiña as dúas avaliacións non superadas e obtén unha nota ≥ 4,5 
nos procedementos de avaliación.

· Se obtén unha nota media ≥ 4,5 unha vez valorados todos os 
instrumentos de avaliación.

Para calcular a media da 3ª avaliación escollerase:

1. Media dos exercicios prácticos e traballos entregados.
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A asistencia e participación activa ás clases online poderá aumentar esta 
media nun 20%, só se fose necesario para chegar ao aprobado .

Debido a que os medios de recuperación están circunscritos 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 das fichas de contidos de ampliación, dos 
exercicios prácticos e traballos entregados.

               

A Media dos contidos de ampliación e traballos entregados pode
incrementar 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

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 
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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

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 e rolda de 
correos de ampliación dos contidos da programación que pertencen ó 
terceiro trimestre antes da suspensión de clases pola pandemia. Esto farase 
mediante os Power Point, os enlaces a vídeos de Youtube e as fichas con 
exercicios remitidos en cada unidade didáctica (semanalmente a demanda).
Para o alumnado sen conectividade proponse exercicios prácticos e traballos 
que deberán ser presentados (semanalmente a demanda), a través do 
teléfono móbil con fotografías da realización das mesmas no seu carderno.

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 (análise de imaxes, 
cadros, edificios ou comentarios 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 
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.
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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 mediante rolda de correos ou 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, se é o caso, 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, videoconferencia, correo electrónico e 
mensaxería.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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