
1º BACHARELATO – Historia do Mundo Contemporáneo 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer as características do período de entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

Explica as características do período de entreguerras a partires de manifestacións  
artísticas e culturais de comezos do século XX 

Comparar o fascismo co nazismo, as súas tácticas para chegar ao poder e o proceso de 
implantación dos seus Estados totalitarios. 

Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 
 

Analizar como levou a cabo o adoutrinamento da sociedade no fascismo e no 
nazismo. 

Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX 

Identificar e describe os feitos que conduciron á II Guerra Mundial. 
 

Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de fontes 
históricas. 

Explicar as etapas da II Guerra Mundial e identificar os feitos claves que marcaron a 
súa evolución ata a derrota das potencias do eixe. 

Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
 

Interpretar a nova orde mundial e analizar o papel da guerra como elemento de 
transformación da vida cotiá.  

 Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa tanto ao período da II Guerra Mundial e a 
posguerra. 

Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña Nazi. 
 

Definir o papel da ONU na descolonización analizando información que demostre as 
súas actuacións. 

Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais e asuntos 
de descolonización. 

Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia Pacífica e a Distensión e as súas 
consecuencias establecendo acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 
etapas das relacións internacionais. 

Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partires dun mapa histótico. 

Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde o punto de vista 

político, social, económico e cultural. 

Establece razoada e comparativamente as diferenzas entre o mundo capitalista e o mundo 
comunista. 
 

Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas 
recollendo informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que explican a desintegración da 
URSS formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

Resumir os retos que ten a Unión Europea no mundo actual distinguindo os 
problemas que posúe para mostrarse como zona xeopolítica unida fronte a outras 
áreas. 

Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 



Describir o Estado do Benestar, aludindo ás características significativas que inflúen 
na vida cotiá. 

Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do Benestar 

Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a súa evolución. 

Elabora eixos cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea. 
 

Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización establecendo as 

causas e factores que explican o proceso. 
Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos. 

Describir as etapas e consecuencias do proceso descolonizador e identificar as que 
afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos 
de cada proceso. 

Establece de forma razoada as distintas causas e feitos factores que desencadean e explican 
o proceso descolonización. 
 

Analizar as características da globalización describindo a influencia que sobre este 
fenómeno teñen os medios de comunicación e o impacto que os medios científicos e 
tecnolóxicos teñen na sociedade actual. 

Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e outros medios dixitais 

Enumerar os trazos relevantes da sociedade norteamericana a comezos do século 
XXI distinguindo a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as 
transformacións e o impacto ocasionado a este país. 
 

Realiza unha procura guiada en Internet sobre a ameaza terrorista, organizacións que a 
sustentan, actos máis relevantes (Nova York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-X, etc.), os 
seus símbolos e repercusións na sociedade (a cidadanía ameazada, as asociacións de 
vítimas, a mediación en conflitos, etc.) e analiza e comunica a información máis 
relevante. 

Obter e seleccionar información de diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que determinan o mundo actual. 
 

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

  



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Será o resultado de empregar a avaliación inicial; a formativa e a sumativa. Para a primeira e 
segunda avaliacións valerémonos dos criterios de cualificación que establece a programación. 
Na terceira avaliación, o  profesorado  determinará o tipo de traballo telemático que vai empregar. Este, estará 
orientado a que o alumnado desenrole actividades e tarefas destinadas ao repaso, o reforzo e ao avance de nova 
materia. Tamén, para o alumnado coa segunda avaliación suspensa, o profesorado, plantexará tarefas e actividades 
telemáticas co galo de que a poidan recuperar. 

Instrumentos: Como establece a programación do Departamento, na primeira e na segunda avaliación os 
instrumentos empregados serán:  

 -Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 -A valoración do traballo diario medido mediante os instrumentos que se detallan na programación. 

Na terceira avaliación empregarase como instrumento o traballo telemático. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A avaliación final tomará en conxunto as avaliación de todo o curso, mais de forma ponderada e específica: os dous 
primeiros trimestres representan o mesmo valor na nota final, que terá unha cualificación entre 1 e 10, mentres que 
todas as actividades desenvolvidas no terceiro só poderán ser avaliadas se beneficien ao alumnado. Conforme á 
coordinación e acordos establecidos entre o profesorado, as actividades do terceiro trimestre poderán aumentar a 
nota final nun intervalo que chegue ata os 2 puntos. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que fose avaliado negativamente  e que non promocione, será examinado na avaliación extraordinaria 
de setembro, unicamente da materia traballada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións. 
 
 



 

  

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
O ALUMNADO DE 1º BAC  NON TEN MATERIAS PENDENTES 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
O terceiro trimestre centrarase nas aprendizaxes e competencias imprescindibles para o alumnado. 
Combínanse as actividades de recuperación e de repaso e reforzo coas actividades de ampliación de 
aprendizaxes. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía adáptase ás características da educación a distancia, desde unha concepción flexíbel e aberta 
da didáctica, que comprende as posíbeis dificultades de acceso ás novas tecnoloxías, ao tempo ou ao espazo 
necesario para desenvolver o traballo demandado.  
No caso de que se detectase alumnado sen conectividade, organizarase un procedemento de impresión e 
envío de materiais a través do centro, na liña do traballo que se está a desenvolver coa entrega de libros e 
outros materiais, e sempre co cumprimento das medidas de seguridade sanitaria. 

Materiais e recursos 

-Recomendacións de lecturas, visionado de documentais e acceso a fontes de Internet, desde a Aula Virtual e 
por correo electrónico. 
-Participación e diálogo co alumnado a través de correo electrónico e dos foros abertos na Aula Virtual e a 
plataforma Webex. 
-Realización de actividades de resposta múltiple na Aula Virtual.  
-Realización de actividades con preguntas diversas en tipoloxía e dificultade (resposta aberta, pregunta breve, 
comentario de imaxe, comentario de texto), enviadas por correo electrónico e a través da Aula Virtual. 
-Publicacións de modelos de solucións ás actividades anteriores. 
-Realización de traballos abertos sobre aspectos históricos de interese 



4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  
A adaptación desta programación será publicada na páxina web do departamento. Ademais, enviarase o 
documento anexo ao alumnado e ás súas familias por medio da mensaxería Abalar e por correo electrónico. 
O alumnado estará matriculado na aula virtual do nivel ( 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesisidropargapondal/aulavirtual2/) e poderá tamén acceder ao 
documento neste espazo dixital. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesisidropargapondal/aulavirtual2/

