
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
 Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución 
Rusa.Analizar os cambios acaecidos trala revolución. 

A revolución rusa e as súas interconexións coa Gran Guerra.Tratado de 
Brest- Litovsk. A guerra civil rusa. 

Aprender conceptos  e explicar  as causas e consecuencias da  crise .Saberá 
comentar unha gráfica da crise. 

Prosperidade dos anos vinte- crac de 1929-a Gran Depresión e as 
políticas correctoras 

Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.Buscar semellanzas e 
diferenzas entre os totalitarismos,. 

Os totalitarismos: fascismo italiano e nazismo alemán. 

Diferenciar totalitarismo de ditadura. Entender a planificación econ. A formación da URSS e a ditadura de Stalin 

 Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e 
ao estoupido da Guerra Civil 

España entre a ditadura, a II República e a Guerra Civil. 

Debe explicar as causas e as consecuencias do conflito. 
Orixe e  desenvolvemento da 2ª Guerra Mundial: fases- recursos bélicos - 
escenarios de guerra. 

Interpretar mapas e organigramas de institucións que traballan pola paz 
mundial e polo respecto aos dereitos humanos. 

As consecuencias da Guerra. O novo mapa europeo. 

Traballar fontes ( libros,imaxes,textos,vídeos...)e explicar  o Holocausto ou 
calquera ataque á humanidade. Entender o contexto en que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias 

O Holocausto nazi. 

Definir conceptos,estudar conflitos “focalizados” e crises no mundo de 
bloques. 

A Guerra Fría dende os bloques á coexistencia pacífica 

Expoñer as causas e as consecuencias do proceso. Organizar os feitos máis 
importantes da descolonización de posguerra no século XX e comprender os 
límites da descolonización e da independencia nun mundo desigual Explicar 
rasgos do subdesenvolvemento 

A Descolonización de Asia e de África. O Nacemento do Terceiro Mundo. 

Expoñer como se chegou ao desarme e ás guerras finais. Da coexistencia ao desarme e rebrote de hostilidades. 

Definir conceptos,explicar o fin do mundo de bloques e dos dous modelos 
imperantes ata entón. 

A caída do Muro de Berlín e o fin das democracias populares. 

 Entender a evolución da construción da Unión Europea.Saer dos obxectivos  
do ente supranacional europeo, dos cambios producidos e das estratexias 
máis recentes.  

A Unión Europea: creación – evolución – políticas comúns- moeda común. 

*O alumnado recibe resumos,esquemas 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 ou cooperativo . 

Instrumentos: traballo diario a través da aula virtual que inclúe: preguntas de 
definición de conceptos,interpretación de mapas e gráficos, lectura 
comprensiva,análise e comentario de texto,achega de diferenzas  a partir de 
varios supostos e traballo cooperativo (portfolio) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado que teña aprobadas a 1ª Aval e a 2ª Aval pode ser avaliado 
positivamente e o alumnado, que non esté neste caso, deberá realizar unha 
proba de recuperación entre o 9 e o 16 de  xuño. No caso de recuperar a materia 
(nota mínima =5) se procedería a calcular a C.F. así: 

C.F.=90%( Media aritmética da 1ª Av e 2ª Av) +10%( cualificación media  do 
traballo 3ª Av (entre 0 – 1 pto)). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Só So incluirá  as unidades temáticas impartidas no período do curso con actividade 
presencial (setembro – 12 de marzo) e que xa foran defendidas polo alumnado en 
probas escritas. 

       Realizarase unha proba escrita ou oral (si non podemos acudir ao Ies), a través de 
webex ,cun máximo de 10 preguntas curtas sobre contidos mínimos para superar 
a materia. Esta proba representará un  70% da cualificación. 
Entregaránselle unhas actividades para que o alumno realice no verán e presente 
no momento de realizar a proba escrita(presencial) ou oral(non presencial) a 
través do correo electrónico. Este traballo representará un 30% da cualificación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
   Non existe alumnado coa materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado coa materia pendente. 

Pr  Procedementos e instrumentos de avaliación: 

En  Non hai 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. 

-Boletín  con actividades de recuperación que o alumnado con 
avaliacións suspensas presentará o xoves 21 de maio pola aula 
virtual. 

-Realizarán proba de recuperación escrita ou oral ( si non podemos 
acudir ao Ies) a través do servizo de videochamada dende o 9 ao 16 
de xuño.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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. 




