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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Defnir e esuuematzar os trazos do Antgo Réiime, describindo os seus
aspectos demográfcos, económicos, polítcos, sociais e culturais, utli-

zando diferentes tpos de diagramas.

Clasifca os trazos do Antgo Réiime en aspectos demográfcos,
económicos, polítcos, sociais e culturais.

Distnguir as transformacións no Antgo Réiime enumerar as uue afectan
a economía, a poboación e a sociedade.

Eiplica as transformacións do Antgo Réiime uue afectan a economía, a
poboación e a sociedade.

Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século
XIX, establecendo elementos de coincidencia entre ambas as ideoloiías.

Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de
comezos do século XIX.

Eiplicar, a partr de información obtda en internet, a Revolución France-
sa de 1789, incluíndo cada idea obtda nas causas, no desenvolvemento

e nas consecuencias.

Eiplica as causas da Revolución Francesa de 1789.

Eiplicar, a partr de información obtda en internet, a Revolución France-
sa de 1789, incluíndo cada idea obtda nas causas, no desenvolvemento

e nas consecuencias.

Eiplica esuuematcamente o desenvolvemento da Revolución Francesa.

Identfcar o Imperio papoleónico, localizar a súa eipansión europea e
establecer as súas consecuencias.

Identfca nun mapa histórico a eitensión do Imperio papoleónico.

 Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restau-
ración do absolutsmo, e identfcar as súas consecuencias para os países

implicados.

Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e
relaciónaas coas súas con- secuencias.

Identfcar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as
súas causas e o seu desenvolvemento.

Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e
1848.
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Coñecer o proceso de Unifcación de Italia e Alemaña, obtendo o seu de-
senvolvemento a partr da análise de fontes gráfcas.

Describe e eiplica a unifcación de Italia e a de Alemaña a partr de fontes
gráfcas.

Obter  información  uue  permita  eiplicar  as  revolucións  industriais  do
século XIX, seleccionándoa das fontes bibliográfcas ou en liña nas uue se
ache dispoñible.

Identfca as causas da primeira Revolución Industrial.

Enumerar os países uue iniciaron a industrialización, localizalos adecua-
damente e establecer as reiións onde se produce ese avance.

Localiza nun mapa os países industrializados e as súas reiións industriais.

 Identfcar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación
uue infuíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial do século

XIX.

Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao
proceso da Revolución Industrial.

Coñecer as correntes de pensamento uue pretenden mellorar a situación
da clase obreira do século XIX.

Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución
Industrial: socialismo utópi- co, socialismo cientfco e anaruuismo.

Coñecer as correntes de pensamento uue pretenden mellorar a situa-
ción da clase obreira do século XIX.

Distngue e eiplica as característcas dos tpos de asociacionismo obreiro.

 Describir a eipansión imperialista de europeos, iaponeses e estadouni-
denses a fnais do século XIX, e establecer as súas consecuencias.

Identfca e eiplica razoadamente as causas e as consecuencias da
eipansión colonial da segun- da metade do século XIX.

 Describir a eipansión imperialista de europeos, iaponeses e estadouni-
denses a fnais do século XIX, e establecer as súas consecuencias.

Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas.

 Describir a eipansión imperialista de europeos, iaponeses e estadouni-
denses a fnais do século XIX, e establecer as súas consecuencias.

Sabe recoñecer cadeas e interconeiións causais entre colonialismo,
imperialismo e a Gran Gue- rra de 1914.
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Comparar sintetcamente os sistemas de alianzas do período da Paz Ar-
mada.

Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada.

Distnguir os acontecementos uue conducen á declaración das hostlida-
des da I Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas conse-

cuencias.

Identfca a partr de fontes históricas ou historiográfcas as causas da I
Guerra Mundial.

Distnguir os acontecementos uue conducen á declaración das hostlida-
des da I Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas conse-

cuencias.

Analiza e eiplica as etapas da Gran Guerra a partr de mapas históricos.

Esuuematzar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñe-
cendo as súas etapas e os seus protagonistas máis signifcatvos, e esta-
blecer as súas consecuencias.

Identfca e eiplica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917.

Esuuematzar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñe-
cendo as súas etapas e os seus protagonistas máis signifcatvos, e esta-
blecer as súas consecuencias.

Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917.

Identfcar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como
unha consecuencia o iurdimento da Sociedade de pacións.

Eiplica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as
súas consecuencias a curto prazo.

Eiplicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as
súas infuencias na vida cotá.

Comenta gráfcas uue eiplican a crise económica de 1929.

 Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloiías
uue conduciron ao desencadeamento de confitos no panorama euro-

peo do momento.

Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán.

 Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloiías
uue conduciron ao desencadeamento de confitos no panorama euro-

Distngue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século
XX.
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peo do momento.

Identfcar e eiplicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como
os feitos máis característcos.

Identfca e eiplica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a
partr de fontes históricas.

Establecer as etapas  do desenvolvemento da II  Guerra Mundial,  dist-
inguindo as uue afectaron a Europa e as uue afectaron aos Estados Uni-
dos e a Xapón.

Eiplica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na
guerra do Pacífco.

Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación
da vida cotá.

Describe as consecuencias da II Guerra Mundial.

Describir os feitos polítcos, económicos, sociais e culturais uue eiplican
o iurdimento dos dous blouues antagónicos, clasifcándoos e presentán-
doos adecuadamente.

Localiza nun mapa os países uue formaban os blouues comunista e
capitalista.

Interpretar a Guerra Fría, a coeiistencia pacífca e a distensión, e as súas
consecuencias,  e  establecer  acontecementos  uue  eiemplifuuen cada
unha destas etapas das relacións internacionais.

Identfca e eiplica os confitos da Guerra Fría a partr dun mapa histórico.

Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos
de vista polítco, social, económico e cultural, e eiemplifcar coa selec-
ción de feitos uue durante este período afectan as dúas grandes super-
potencias: a URSS e os Estados Unidos.

Eiplica algunhas característcas da economía capitalista a partr de
gráfcas.

Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos
de vista polítco, social, económico e cultural, e eiemplifcar coa selec-
ción de feitos uue durante este período afectan as dúas grandes super-
potencias: a URSS e os Estados Unidos.

Eiplica algunhas característcas da economía comunista a partr de
gráfcos.

Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos
de vista polítco, social, económico e cultural, e eiemplifcar coa selec-
ción de feitos uue durante este período afectan as dúas grandes super-
potencias: a URSS e os Estados Unidos.

Establece razoadamente e comparatvamente as diferenzas entre o
mundo capitalista e o comunista.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 12 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



Eiplicar os motvos e os feitos uue conducen á descolonización, e esta-
blecer as causas e os factores uue eiplican o proceso.

Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus
confitos.

Describir  as  etapas  e  as  consecuencias  do  proceso descolonizador,  e
identfcar as uue afectan a unhas colonias e a outras, establecendo fei-
tos e personaies signifcatvos de cada proceso.

Establece de ieito razoado as causas, os feitos e os factores uue
desencadean e eiplican o proceso descolonización.

Describir  as  etapas  e  as  consecuencias  do  proceso descolonizador,  e
identfcar as uue afectan a unhas colonias e a outras, establecendo fei-
tos e personaies signifcatvos de cada proceso.

Identfca e compara as característcas da descolonización de Asia e de
África.

Analizar  o  subdesenvolvemento  do  terceiro  mundo  e  establecer  as
causas uue o eiplican.

Analiza as característcas dos países do terceiro mundo a partr de
gráfcas.

Analizar  o  subdesenvolvemento  do  terceiro  mundo  e  establecer  as
causas uue o eiplican.

Localiza nun mapa os países do terceiro mundo.

Describir a situación da URSS a fnais do século XX, establecendo os seus
trazos  máis  signifcatvos  desde  unha  perspectva  polítca,  social  e
económica.

Localiza nun mapa as repúblicas eisoviétcas e os países formados tras a
caída do muro de Berlín.

Describir a situación da URSS a fnais do século XX, establecendo os seus
trazos  máis  signifcatvos  desde  unha  perspectva  polítca,  social  e
económica.

Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade,
utlizando mapas de si- tuación.

Identfcar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do iurdimento
de tal situación e resumir os feitos uue confguran o desenvolvemento
de confitos nesta zona.

Describe comparatvamente a evolución polítca dos países de Europa
central e oriental tras a caída do muro de Berlín.

Identfcar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do iurdimento Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da
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de tal situación e resumir os feitos uue confguran o desenvolvemento
de confitos nesta zona.

guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia

Describir o Estado do benestar, aludindo ás característcas signifcatvas
uue infúen na vida cotá.

Identfca razoadamente as característcas e símbolos do Estado do
benestar.

Coñecer os obiectvos da Unión Europea en relación coas insttucións
uue compoñen a súa estrutura.

Relaciona razoadamente as insttucións da Unión Europea cos obiectvos
uue esta persegue.

Describir  a evolución polítca,  social  e  económica dos Estados Unidos
desde os anos 60 aos 90 do século XX, sintetzando os aspectos uue ei-
plican a transformación da sociedade norteamericana e uue consttúen
elementos oriiinarios do Estado do benestar.

Realiza un eiie cronolóiico dos feitos máis signifcatvos de tpo polítco,
social e económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90.

Analizar as característcas da globalización e describir a infuencia dos
medios de comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos me-
dios cientfcos e tecnolóiicos na sociedade actual.

Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e
globalización a partr de fontes históricas.

Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida
cotá, e eiplicar as súas característcas.

Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista,
organizacións uue a sustentan, actos máis relevantes (11-S de pova York,
11-M de Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as repercusións
na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de vítmas, media- ción
en confitos, etc.), e analiza e comunica a información máis relevante.

Utlizar o vocabulario histórico e artstco con precisión, inseríndoo no
conteito adecuado.

Utliza con fuidez e precisión o vocabulario histórico e artstco necesario.
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* En negro os contdos vistos presencialmente tanto no réiime ordinario no réiime semipresencial
* En violeta os contdos vistos presencialmente no réiime semipresencial pero non vistos no réiime ordinario
* En vermello os contdos non vistos presencialmente nin no réiime ordinario nin no réiime semipresencial
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

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

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 fnal do curso

Proba extraordinaria
de setembro 

Eiame dos contdos imprescindibles vistos nas clases presenciais

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación: os considerados imprescindibles por estaren 
relacionados cos estándares con maior peso na programación didáctca 

Criterios de cualifcación:  media da 1ª e da 2ª avaliación máis redondeo á 
alza ata nun punto co traballo desenvolvido telematcamente na parte fnal
do curso

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: durante a parte presencial do curso con probas 
escritas (80%) e traballos (20%), e durante a parte telemátca con 
traballo individual (100%).
Instrumentos: probas escritas e traballos
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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 
con novos contdos considerados imprescindibles nos estándares 
de aprendizaie.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O alumnado ten conectvidade a internet.
Entrega e corrección de traballos online (correo electrónico ou 
aula virtual)

Materiais e recursos Libro de teito, apuntamentos, materiais aportados polo profesor 
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 páiina web do centro.
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