
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Comprender as relacións e acordos diplomáticos anteriores á 2ª Guerra 
Mundial como causas da mesma. 

Analizar as relacións internacionais anteriores ao estoupido da 2ª 
Guerra Mundial.Cos mapas pódense analizar as súas características 

Explicar os feitos máis importantes e as consecuencias da 2ª Guerra Mundial. 
Expoñer o funcionamento e obxectivos da ONU. 

Describir as consecuencias da 2ª Guerra Mundial.Explicar a 
creación,organización e intervencións da ONU 

Definir conceptos e extraer diferenzas entre los conflitos asiáticos. Definir Guerra Fría.Identificar e explicar os conflitos focalizados . 

Explicar características da Coexistencia Pacífica. Identificar os trazos da Coexistencia Pacífica a partir de imaxes e docs 

Definir conceptos e resumir os acontecementos do final da Guerra Fría. Explicar a etapa da Distensión:ostpolitik-desarme-perestroika e glasnost. 

Comparar o mapa do imperialismo do XIX e o da descolonización do XX. Localizar nun mapamundi as áreas xeográficas da descolonización 

Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer 
as causas e os factores que explican o proceso. 

Extraer información a partir de fontes escritas sobre as causas e 
factores desencadeantes da descolonización 

Extraer diferenzas entre a descolonización de Asia e a de África. Comparar a descolonización de África e Asia 

Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que 
demostre as súas actuacións. 

Explicar as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de 
fontes históricas 

 Explicar os rasgos do Terceiro Mundo. Usar datos estatísticos e IDH 
Analizar as características dos países do Terceiro Mundo a partir de 

gráficas e indicadores estatísticos (IDH) 

Relacionar o Movemento dos non Alineados cos bloques durante a Guerra 
Fría. 

Analizar o Movemento da non Aliñación a partir de textos e relacionalo 
coa descolonización e coa guerra fría. 

 Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións 
concernentes á Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas 
influencias.Achegarse á figura deste premio Nobel da Paz 

Extraer de docs as reformas e o ideario socioeconómico e político de 
Mijail Gorbachov. 

Interpretar textos e imaxes para comprender a caída do Muro de Berlín e o 
achegamento dos bloques, así como a desaparición da URSs e a creación da 
CEI. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas ex-
soviéticas, 

Explicar os acontecementos acaecidos para lograr a desintegración da 
URSS, a formación da CEI e das Repúblicas actuais empregando eixe 

cronolóxico e mapas.Explicar a Caída do Muro de Berlín. 

Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos 
máis destacados que configuran a súa evolución.Explicar a CEE e a UE dende a 
orixe,os fins,o funcionamento. 

Traballar con organigramas,cadros e mapas o proceso de construción 
da Unión Europea, as institucións e os obxectivos que persegue 

  
*O alumnado recibe resumos,esquemas e clases e realiza actividades e traballos individuais sen que poidamos avaliar a súa aprendizaxe en proba escrita.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Imos realizar unha avaliación a partir do traballo lectivo non presencial 
desenvolto dende  o día 3 de abril de 2020 na que teremos en conta o 
traballo diario  realizado polo alumnado de xeito individual 

Instrumentos:: traballo diario a través da aula virtual que inclúe: preguntas 
de definición de conceptos,interpretación de mapas e gráficos,análise e 
comentario de textos,mapas ,actividades de repaso e reforzo do aprendido 
e outras para procurar a relación entre feitos históricos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Dado que os alumnos teñen aprobadas a 1ª e 2ª aval, calculamos: 
C.F.= 90% ( media aritmética da 1ª Aval +2ª Aval)+ 10 % (cualificación 
media traballo na 3ª Aval (entre 0-1)). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que está cursando esta materia optativa non vai necesitar 
acudir á proba de setembro xa que a ten aprobada nas avaliacións 
anteriores  e, polo tanto,  vai superala en xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado coa materia pendente. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado coa materia pendente. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Ampliación de contidos considerados imprescindibles segundo a 
táboa de estándares imprescindibles deste anexo.  

-Actividades diarias para reforzar o estudado e mellorar a súa 
aprendizaxe. 

- Realización e entrega de comentarios de texto 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

D    Durante o período lectivo  non presencial empregamos o Moodle da 
Aula Virtual, a Videoconferencia do servizo Webex e o correo 
electrónico individual. Tentamos combinar a explicación, coa síntese 
dos contidos e as actividades de  repaso e reforzo para favorecer a 
aprendizaxe do alumnado a distancia. 
O alumnado dispón de conectividade e de PCs de propio ou cedidos 
pola Xunta de Galicia. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, Anexo con textos históricos.Aula Virtual seguindo 
Moodle. Videoconferencia con Cisco Webex.Uso de TIC 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cando este modelo de adaptación das programacións dispoña do Vº 
Bº correspondente,entregarase copia desta adaptación a cada alumno 
no seu correo electrónico. As familias poden consultalo na web do 
centro e contactando a través da titoría correspondente. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 




