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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Explicar as característcas dos principais feitos e procesos históricos da
Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía

visigoda, e identicar as súas causas e consecuencias.
Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleo-

lítco e do Neolítco, e as causas do cambio.

Explicar as característcas dos principais feitos e procesos históricos da
Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía vi-

sigoda, e identicar as súas causas e consecuencias.

Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en
vésperas da conquista romana en relación coa infuencia recibida dos in-

doeuropeos, o reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos. 

Explicar as característcas dos principais feitos e procesos históricos da
Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía

visigoda, e identicar as súas causas e consecuencias.

Deine o concepto de romanización e describe os medios empregados
para levala a cabo.

Explicar as característcas dos principais feitos e procesos históricos da
Península Ibérica desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía

visigoda, e identicar as súas causas e consecuencias.
Resume as característcas da monarquía visigoda e explica por que alcan-

zou tanto poder a igrexa e a nobreza.

Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo
as súas etapas polítcas e os cambios económicos, sociais e culturais que

introduciron.
Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos

musulmáns en Al-Andalus.

Explicar a evolución e coniguración polítca dos reinos cristáns, en rela-
ción co proceso de reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa po-

lítco da Península Ibérica ao remate da Idade Media.

Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cris-
táns durante toda a Idade Media eestancamento, expansión e crise,, e

sinalar os seus factores e as súas característcas.

Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cris-
táns durante a Idade Media. 

Analizar a estrutura social dos reinos cristáns  e describir o réxime seño-
rial e as característcas da sociedade estamental.

Explica a orixe e as característcas do réxime señorial e a sociedade esta-
mental no ámbito cristán.
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Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición en-
tre a Idade Media e a Idade Moderna, e identicar as reminiscencias

medievais e os feitos salientables que abren o camiño á modernidade.
Deine o concepto de unión dinástca aplicado a Castela e Aragón en tem-

pos dos Reis Católicos e describe as característcas do novo Estado.

Explicar  a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o
século XVI, diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II.

Analiza a polítca respecto a América no século XVI e as súas consecuen-
cias para España, Europa e a poboación americana. 

Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispá-
nica no século XVII, relacionando os problemas internos, a polítca exteri-
or e a crise económica e demográica. 

Explica os principais factores da crise demográica e económica do século
XVII, e as súas consecuencias.

Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea,
e explicar as súas consecuencias para a polítca exterior española e a

nova orde internacional. 
 Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos

bandos en confito.

Describir as característcas do novo modelo de Estado, especiicando o al-
cance das  reformas promovidas  polos  primeiros  monarcas  da dinasta
borbónica. 

Deine os decretos de nova planta e explica a súa importancia na conigu-
ración do novo Estado borbónico.

Comentar  a  situación  inicial  dos  sectores  económicos,  detallando  os
cambios introducidos e os obxectvos da nova polítca económica. Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsa-

das por Carlos III neste sector.

Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os
cambios introducidos e os obxectvos da nova polítca económica. Explica a polítca industrial da monarquía e as medidas adoptadas respec-

to ao comercio con América.

Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identican-
do as súas vías de difusión. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e deine o concepto de

despotsmo ilustrado. 

Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución France-
sa ata a Guerra da Independencia, e especiicar en cada fase os princi-
pais acontecementos e as súas repercusións para España.

Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos
bandos en confito e o desenvolvemento dos acontecementos.

Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario Comenta as característcas esenciais da Consttución de 1812.
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do liberalismo.

Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais fei-
tos de cada unha.  Detalla as fases do confito entre liberais e absolutstas durante o reina-

do de Fernando VII.

Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais fei-
tos de cada unha.

Deine o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba ini-
cialmente. 

Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferen-
ciando as súas causas e as súas fases, así como as repercusións económi-
cas para España.

Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das
colonias americanas.

Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutsta fronte á
revolución liberal, analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas
bases sociais, a súa evolución no tempo e as súas consecuencias.

Identica o ámbito xeográico do carlismo e explica o seu ideario e os
seus apoios sociais.

Analizar a transición deinitva do Antgo Réxime ao réxime liberal bur-
gués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos milita-
res e especiicando os cambios polítcos, económicos e sociais. 

Describe as característcas dos partdos polítcos que xurdiron durante o
reinado de Isabel II.

Analizar a transición deinitva do Antgo Réxime ao réxime liberal bur-
gués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos milita-
res e especiicando os cambios polítcos, económicos e sociais. 

Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo
durante o reinado de Isabel II.

Analizar a transición deinitva do Antgo Réxime ao réxime liberal bur-
gués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos milita-

res e especiicando os cambios polítcos, económicos e sociais. 
Especiica as característcas da nova sociedade de clases e compáraa coa

sociedade estamental do Antgo Réxime.

Explicar o proceso consttucional durante o reinado de Isabel II, en rela-
ción coas correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo

poder.
Compara o Estatuto Real de 1834 e as Consttucións de 1837 e 1845.

 Explicar o Sexenio Democrátco como período de procura de alternat-
vas democrátcas á monarquía isabelina, especiicando os grandes con-
fitos internos e externos que desestabilizaron o país.

Explica as etapas polítcas do Sexenio Democrátco. 
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 Explicar o Sexenio Democrátco como período de procura de alternat-
vas democrátcas á monarquía isabelina, especiicando os grandes con-
fitos internos e externos que desestabilizaron o país.

Describe as característcas esenciais da Consttución democrátca de
1869.

Explicar o sistema polítco da Restauración, distnguindo a súa teoría e o
seu funcionamento real.

Explica os elementos fundamentais do sistema polítco ideado por
Cánovas.

Explicar o sistema polítco da Restauración, distnguindo a súa teoría e o
seu funcionamento real. Especiica as característcas esenciais da Consttución de 1876.

Analizar os movementos polítcos e sociais excluídos do sistema, especi-
icando a súa evolución durante o período estudado. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o

rexionalismo galego.

Analizar os movementos polítcos e sociais excluídos do sistema, especi-
icando a súa evolución durante o período estudado. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego es-

pañol, así como a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século
XIX.

Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identicando as súas causas
e as súas consecuencias. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuen-

cias territoriais do Tratado de París.

Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identicando as súas causas
e as súas consecuencias. Especiica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos

económico, polítco e ideolóxico.

Explicar  a  evolución  demográica  de  España  ao  longo  do  século  XIX,
comparando o crecemento da poboación española no seu conxunto co
de Cataluña e o dos países máis avanzados de Europa.

Identica os factores do lento crecemento demográico español no sécu-
lo XIX.

Analizar  os sectores económicos e especiicar a situación herdada,  as
transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan de-
las.

Explica os efectos económicos das desamortzacións de Mendizábal e
Madoz.

Analizar  os sectores económicos e especiicar a situación herdada,  as
transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan de-
las.

Especiica as causas dos baixos rendementos da agricultura española do
século XIX.
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Analizar  os sectores económicos e especiicar a situación herdada,  as
transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan de-
las.

Describe a evolución da industria téxtl catalá, a siderurxia e a minaría ao
longo do século XIX.

Analizar  os sectores económicos e especiicar a situación herdada,  as
transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan de-
las.

 Explica os obxectvos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral
de ferrocarrís de 1855.

Analizar  os sectores económicos e especiicar a situación herdada,  as
transformacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan de-
las.

Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e
librecambistas ao longo do século XIX.

Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo
polítco dos primeiros gobernos, e especiicar as súas actuacións máis
importantes.

Deine en que consistu o revisionismo polítco inicial do reinado de Afon-
so XIII, e as principais medidas adoptadas.

Analizar as causas da quebra do sistema polítco da Restauración e iden-
ticar os factores internos e os externos. Especiica a evolución das forzas polítcas de oposición ao sistema: repu-

blicanos e nacionalistas. 

Analizar as causas da quebra do sistema polítco da Restauración e iden-
ticar os factores internos e os externos. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención

de España en Marrocos entre 1904 e 1927.

Analizar as causas da quebra do sistema polítco da Restauración e iden-
ticar os factores internos e os externos. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, manifestacións e conse-

cuencias.

Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise
do sistema, e describir as súas característcas, etapas e actuacións. Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio

militar ao directorio civil e o seu remate.

Explicar  a  evolución  económica  e  demográica  no  primeiro  terzo  do
século XX, en relación coa situación herdada do século XIX Describe a polítca económica da ditadura de Primo de Rivera.

Explicar a II  República como solución democrátca ao afundimento do
sistema polítco da Restauración, enmarcándoa no contexto internacio-
nal de crise económica e confitvidade social.

Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus comezos,
e describe as súas razóns e as principais actuacións.
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Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especi-
icando os feitos e as actuacións principais en cada unha. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da Repúbli-

ca.

Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especi-
icando os feitos e as actuacións principais en cada unha. Especiica as característcas esenciais da Consttución de 1931.

Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especi-
icando os feitos e as actuacións principais en cada unha. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución

de Asturias de 1934.

Analizar a Guerra Civil, identicando as súas causas e as consecuencias,
a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zo-
nas.

Compara a evolución polítca e a situación económica dos dous bandos
durante a guerra.

Analizar a Guerra Civil, identicando as súas causas e as consecuencias,
a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zo-
nas.

Especiica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da
guerra. 

Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Diferencia etapas na evolución de España durante o franquismo, e resu-
me os trazos esenciais de cada unha. 

Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Explica a organización polítca do Estado franquista.

Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Explica as relacións exteriores, a evolución polítca e a situación económi-
ca de España desde o remate da Guerra Civil ata 1959.

Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Explica as relacións exteriores, a evolución polítca e as transformacións
económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973.

Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Especiica as causas da crise inal do franquismo desde 1973.
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Analizar as característcas do franquismo e a súa evolución no tempo e
especiicar  as  transformacións  polítcas,  económicas  e  sociais  que  se
produciron, en relación coa cambiante situación internacional.

Especiica os grupos de oposición polítca ao réxime franquista e comenta
a súa evolución no tempo.

Describir as diicultades da transición á democracia desde o franquismo
nun contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitron
a celebración das primeiras eleccións democrátcas.

Explica as alternatvas polítcas que se propuñan tras a morte de Franco,
e quen defendía cada unha.

Describir as diicultades da transición á democracia desde o franquismo
nun contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitron
a celebración das primeiras eleccións democrátcas.

Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo
Suárez para a reforma polítca do réxime franquista: lei para a reforma

polítca de 1976, lei de amnista de 1977, etc.

Describir as diicultades da transición á democracia desde o franquismo
nun contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitron
a celebración das primeiras eleccións democrátcas.

Explica as causas e os obxectvos dos Pactos da Moncloa.

Caracterizar o novo modelo de Estado democrátco establecido na Cons-
ttución de 1978, especiicando as actuacións previas encamiñadas a al-
canzar o máis amplo acordo social e polítco. 

Explica o proceso de elaboración e aprobación da Consttución de 1978 e
as súas característcas esenciais.

Analizar a evolución económica, social e polítca de España desde o pri-
meiro Goberno consttucional de 1979 ata a aguda crise económica ini-
ciada en 2008, sinalando as ameazas máis salientables ás que se enfron-
ta e os efectos da plena integración en Europa.

Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise
do petróleo en 1979 ata o comezo da crise inanceira mundial de 2008.

* En negro os contdos vistos presencialmente tanto no réxime ordinario coma no réxime semipresencial
* En violeta os contdos vistos presencialmente no réxime ordinario pero non vistos no réxime semipresencial
* En vermello os contdos non vistos presencialmente nin no réxime ordinario nin no réxime semipresencial

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 12 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: durante a parte presencial do curso con probas escritas 
e80%, e traballos e20%,, e durante a parte telemátca con traballo 
individual e100%,.

Instrumentos: probas escritas e traballos

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

Proba extraordinaria
de setembro 

Exame dos contdos imprescindibles vistos nas clases presenciais 

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualiicación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades Traballo individual mediante actvidades tanto de repaso como de novos
contdos considerados imprescindibles nos estándares de aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O  alumnado ten acceso a internet.  
Entrega e corrección de traballos online ecorreo electrónico ou 
aula virtual,

Materiais e recursos Libro de texto, materiais aportados polo profesor, apuntamentos e 
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 12 DE
12

CENTRO:IES FOZ
CURSO:2ºBAC

 MATERIA:HISTORIA DE ESPAÑA


