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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Explicar  as  característcas  do Antgo  Réxime  nos seus sentdos
polítco, social e económico.

Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutsmo e
o Parlamentarismo.

Explicar  as  característcas  do Antgo  Réxime  nos seus sentdos polítco,
social e económico.

 Distngue conceptos iistóricos como Antgo Réxime e Ilustración.

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

 Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fxeron.

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

Redacta unia narratva sintétca cos principais feitos dalgunia das
revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a

explicacións causais, e sinala os proles e os contras.

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

 Redacta unia narratva sintétca cos principais feitos dalgunia das
revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e

indica os proles e os contras.

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

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

Entender o concepto de progreso, e os sacrifcios e os avances que leva
consigo.

 Explica a situación laboral feminina e infantl nas cidades industriais.

Identfcar as potencias imperialistas e a repartción  de poder  Explica razoadamente que o concepto imperialismo reficte unia
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económico e polítco no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e
no principio do XX.

realidade que infuirá na xeopolítca mundial e nas relacións económicas
transnacionais.

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

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

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

 Diferencia os acontecementos dos procesos, nunia explicación iistórica,
da I Guerra Mundial.

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

 Analiza o novo mapa polítco de Europa.

Esquematzar  a  orixe,  o  desenvolvemento  e  as consecuencias da
Revolución Rusa.

 Contrasta algunias interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa
época e na actualidade.

Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos  e os procesos
máis importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co
presente, e estudar a xerarquía causal nas explicacións iistóricas sobre
esta época.

Relaciona algunias cuestóns concretas do pasado co presente e as
posibilidades do futuro, como o alcance das crises fnanceiras de 1929 e

de 2008.

Analizar  as  causas  do  auxe  dos  fascismos  en Europa.  Explica diversos factores que fxeron posible o auxe do fascismo en
Europa.

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

Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións
a elas.
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Coñecer as tensións que levaron en España á  proclamación da II
República e ao estoupido da Guerra Civil

Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e
internacional.

Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial,  diferenciar as
escalas xeográfcas nesta guerra (europea e  mundial) e  entender  o
concepto de guerra total.

 Elabora unia narratva explicatva das causas e as consecuencias da II
Guerra Mundial, a distntos niveis temporais e xeográfcos.

Entender  o  contexto  en  que  se  desenvolveu  o Holocausto na
guerra europea e as súas consecuencias.

 Recoñece a signifcación do Holocausto na iistoria mundial.

Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945,
e as relacións entre os dous bloques, os EEUU e a URSS.

 Utlizando fontes iistóricas e iistoriográfcas, explica algúns dos confitos
enmarcados na época da Guerra Fría.

Organizar os feitos máis importantes da descolonización de
posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e
da independencia nun mundo desigual.

Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.

Entender os avances económicos dos réximes soviétcos e os perigos
do seu illamento interno, así como os avances económicos do "Welfare
State" en Europa.

 Explica os avances dos réximes soviétcos e do "Welfare State" en
Europa.

Entender os avances económicos dos réximes soviétcos e os perigos
do seu illamento interno, así como os avances económicos do "Welfare
State" en Europa.

 Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao
traballo asalariado.

Explicar as causas de que se establecera unia ditadura en España tras
a Guerra Civil, e como foi  evolucionando esa ditadura desde 1939 a
1975.

 Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as
fases da ditadura de Franco
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Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e
outros réximes socialistas.

 Analiza aspectos polítcos, económicos e culturais dos cambios
producidos tralo colapso da URSS.

Coñecer os principais feitos que conduciron ao  cambio polítco e
social en España despois de 1975, e sopesar distntas interpretacións
sobre ese proceso.

 Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta
do século XX e na actualidade.

Coñecer os principais feitos que conduciron ao  cambio polítco e
social en España despois de 1975, e sopesar distntas interpretacións
sobre ese proceso.

 Enumera e describe algúns dos principais ftos que deron lugar ao
cambio na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I,
lei para a reforma polítca de 1976, lei de amnista de 1977, apertura de

Cortes Consttuíntes, aprobación da Consttución de 1978, primeiras
eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.

* En vermello a parte non vista presencialmente.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: durante a parte presencial do curso con probas escritas 
(80%) e outros instrumentos de traballo (20%), e durante a parte 
telemátca con traballo individual (100%)

Instrumentos: probas escritas, traballos individuais e observación

Cualifcación fnal
Media da 1ª e da 2ª avaliación máis redondeo á alza ata nun punto co 
traballo desenvolvido telematcamente na parte fnal do curso

Proba extraordinaria
de setembro 

Exame dos contdos imprescindibles vistos nas clases presenciais e 
reforzados nos boletns de repaso do curso entregados durante a parte 
fnal do mesmo (traballo telemátco)

Avaliación de
materia pendentes
(non hai alumnado
que teña pendente

a materia deste
curso)
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades
Boletns de traballo con contdos teóricos e práctcos a partr dos 
estándares de aprendizaxe considerados imprescindibles

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Todo o alumnado do curso pode conectarse a internet para poder 
traballar cos boletns. 
Entrega e corrección de traballos online (correo electrónico ou aula 
virtual)

Materiais e recursos Boletns de traballo, internet
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da aula virtual e/ou do correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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