
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Explicar o contexto histórico e o triunfo da  II República en España. 
Explica as causas que levaron á proclamación da II República 

resaltando os apoios e o papel da oposición 

Analizar docs para comentar o reformismo do Bienio de esquerdas. Analiza as reformas impulsadas polos republicanos: agraria-militar. 

Analizar e comentar o texto constitucional de 1931. Explica as características da Constitución de 1931. 

Diferenciar o Bienio de esquerda do Bienio de Dereitas ou rectificador. 
Relacionar a súa xestión co triunfo da Fronte Popular. 

Explica as orixes e actuación da Fronte Popular. 

 Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, 
a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas 
zonas 

Explica os antecedentes da Guerra Civil, o seu desenvolvemento, as 
consecuencias sociais,demográficas, económicas e políticas do 

conflito tentando afondar na necesidade da paz e non da guerra 

Relacionar o triunfo do bando nacional co grao de apoio recibido. Relaciona a Guerra civil española co contexto internacional: apoios.. 

Definir franquismo e caracterizar cada una das súas etapas. 
Diferenza as etapas do franquismo e resume os trazos esenciais de 

cada unha. 

Diferenciar e explicar as Leis fundamentais, o sindicalismo e o 
movemento nacional. 

Explica a organización política da ditadura franquista. 

Diferenciar aspectos socioeconómicos anteriores e posteriores a 1959. 
Explica cada unha das etapas do réxime franquista a partir da Lei de 

Estabilización de 1959. 

Explicar os factores da crise do franquismo. Especifica as causas da crise final do franquismo dende 1973. 

Coñecer o que foi o exilio e como se facía oposición nunha ditadura. Oposición ao réxime franquista e a cultura do exilio. 

Relacionar a LRP co Rei  D Juan Carlos e con Adolfo Suárez. 
Describe o papel do Rei e do Presidente Adolfo Suárez para conseguir 

a Refoma Política do réxime franquista ( LRP – amnistía). 

Coñecer a Transición democrática, a política de consenso e a Comisión 
constitucional. 

A Política do Consenso en España: Pactos da Moncloa e a 
elaboración da Constitución de 1978 coa súa aprobación. 

Coñecer e Explicar a Constitución Española de 1978 e analizar o estado 
das Autonomías. 

Explica características da Constitución de 1978/Estado Autonomías 

Realizar unha síntese coas etapas políticas da nosa democracia dende 
1979. 

Elabora un esquema coas etapas políticas dende 1979 ata a 
actualidade e sinala os feitos máis salientables de cada unha delas. 

Coñecer o papel de España na UE e no mundo. 
Explica a integración de España en Europa e o papel de España na UE 

e no mundo actual. 
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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 16 de marzo de 2020 na que teremos en conta o 
traballo realizado e entregado polo alumnado dende esa data. 

Instrumentos: 
-Traballo ,entregado a través da aula virtual e do correo electrónico,que 
inclúe: preguntas de definición de conceptos,composicións  de textos  e 
outras para procurar a relación entre feitos históricos. 
- Realización de probas de recuperación das avaliacións suspensas de xeito 
presencial ( si está permitido ir ao Ies) nunha proba escrita ou de xeito non 
presencial nuhna proba oral realizada por videochamada. Seguirá a 
estrutura de probas  Abau ( definicións- pregunta teórica e composición) 

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 na 1ª semana 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 +2ª Av)+ 10% ( media dos traballos 
realizados e entregados dende o 16 de marzo ata o 5 de xuño) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Nas probas extraordinarias de setembro so entrarían as unidades 
temáticas estudadas ata o día 12 de marzo de 2020. A estrutura da proba 
seguirá sendo similar á das probas ABAU: definicións ,pregunta teórica e 
unha composición a partir de tres textos cunha marcada opcionalidade. 
Débese acadar o 5 como nota mínima para aprobar. Pode ser escrita 
(presencial) ou oral por videochamada (a distancia). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con esta materia pendente. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con esta materia pendente. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con esta materia pendente. 
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*O alumnado recibe resumos,esquemas e clases e realiza actividades e traballos 
individuais sen que poidamos avaliar a súa aprendizaxe en proba escrita. 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Realizaron e entregaron composicións de Textos Históricos, preguntas 
de definicións, consultaron dúbidas trala exposición e resumo de 
contidos de cada día. 
- O alumnado que ten suspensa algunha das avaliacións anteriores  
debe entregar un caderno con composicións e conceptos definidos 
antes do día 29 de maio. 

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,uso de TIC,Aula Virtual e Videoconferencia con Cisco 
Webex. 
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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. 




