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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 B1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus 
sentidos político, social e económico.. 

 XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 
 XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 

 B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo 
movemento cultural e social en Europa e en América.  

 XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

 B2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais 
burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX.. 

 XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade do século 
XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala os proles e os contras. 

 XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a 
explicacións causais, e indica os proles e os contras. 

 B3.1. Describir os feitos salientables da Revolución 
Industrial e o seu encadeamento causal. 

 XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

 B3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un 
país pioneiro nos cambios. 

 XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e 
xeográficas. 

 XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 

 B3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e 
os avances que leva consigo. 

 XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 

 B3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en 
España e en Galicia, a raíz da industrialización parcial do 
país. 

 XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios económicos en España. 

 B4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición 
de poder económico e político no mundo no derradeiro 
cuarto do século XIX e no principio do XX.. 

 XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións 
económicas transnacionais. 

 B4.2. Establecer xerarquías causais (aspecto e escala 
temporal) da evolución do imperialismo. 
. 

 XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

 B4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran 
Guerra, as súas interconexións coa Revolución Rusa e as 
consecuencias dos tratados de Versalles. 

 XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

 XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 

 B4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución Rusa.  XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

 B4.5. Relacionar movementos culturais como o 
romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 
orixinalidade de movementos artísticos como o 
impresionismo, o expresionismo e outros "ismos" en 
Europa . 

 XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

 B5.1. 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 históricas sobre esta 
época. 

 XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

 XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras 
de 1929 e de 2008.* 

 B5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en 
Europa..  XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.* 

 B5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á 
proclamación da II República e ao estoupido da Guerra 
Civil. 

 XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a elas.* 

 XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.* 

 B6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial..  XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).* 

 B6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, 
diferenciar as escalas xeográficas nesta guerra (europea e 
mundial) e entender o concepto de guerra total.. 

 XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

 XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e 
xeográficos* 

 B6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o 
Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias.  XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.* 

 B6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto 
de despois de 1945, e as relacións entre os dous bloques, 
os EEUU e a URSS. 

 XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra Fría.* 

 B6.5. Organizar os feitos máis importantes da 
descolonización de posguerra no século XX e comprender 
os límites da descolonización e da independencia nun 
mundo desigual . 

 XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.*. 

 B7.1. Entender os avances económicos dos réximes 
soviéticos e os perigos do seu illamento interno, así como 
os avances económicos do "Welfare State" en Europa.. 

 XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa.* 
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 B7.3. Explicar as causas de que se establecera unha 
ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi 
evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 

 XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco.* 

 B8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas 
do colapso da URSS e outros réximes socialistas.  XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS.* 

 B8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao 
cambio político e social en España despois de 1975, e 
sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 

 XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na sociedade española da transición: 
coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, aprobación 
da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc.* 

 B10.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e 
enterrado", senón que determina o presente e os posibles 
futuros e espazos, ou inflúe neles. 

 XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha unión económica e política no século XXI.* 

 B10.2. Explicar as características de cada tempo histórico 
e certos acontecementos que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos 
que facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

 XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade. 

 B10.3. Entender que os acontecementos e os procesos 
ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 
sincronía). 

 XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

 B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado.  XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 

*Os estándares en negriña fan referencia aos mínimos esixibles mentres que os especificados cun * fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre. Estes 
últimos  son os que se consideran básicos para unha visión global da materia pero sempre se traballarán coa finalidade se subir a nota. Nunca prexudicarán á 
cualificación final do alumnado.  

2.  Avaliación e cualificación. 

 

.2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Utilizaranse os seguintes para a cualificación  baseada na primeira e segunda avaliación: 

Procedementos Instrumentos 

Progreso na adquisición de coñecementos e 
competencias do alumnado. 

(75%) 

 En cada avaliación realizáronse un mínimo de dúas e un máximo de tres probas escritas sobre os 
contidos traballados. Nas probas realizadas, onde se combinan preguntas curtas, de desenvolver, 
definicións... non se procura unha aprendizaxe eminentemente memorística, senón que se busca que os 
alumnos relacionen contidos.  

Traballo diario do alumnado como parte da 
avaliación continua.  

(15%) 

 Tarefas fóra da aula: recollida de actividades que serán corrixidas de maneira específica. 

 Tarefas de aula: revisión dos cadernos dos alumnos anotando o nome daqueles que non realizaron as 
tarefas indicadas. 

 Caderno : obxecto de revisión cando o profesor así o considere oportuno. 

Realización de pescudas e pequenas 
investigacións individuais e en grupo sobre temas 
relacionados coa materia ou cuestións de 
actualidade.  

(10%) 

 Os traballos realizáronse individualmente ou en grupos. A cuantificación da nota é a seguinte: 70% polo 
traballo e 30% pola exposición. Valórase a preparación da exposición, resolución das dúbidas que se 
formulen, información complementaria que se achegue.... 

 

Non obstante, hai que ter en conta que algúns deses instrumentos non se puideron contemplar na totalidade da segunda avaliación 
debido á suspensión das clases presenciais. É por iso que o 10% dos traballos que non puideron ser cualificados, se sumou ao 25% 
do traballo diario pasando a representar un 35% da cualificación da avaliación; favorécese así a avaliación continua e o traballo 
desenvolvido día tras día ao longo do trimestre. 

Na terceira avaliación modificaranse os instrumentos de avaliación como se indica no punto 4. 

 

.2.2. Criterios para a cualificación final 

Dada a situación de excepcionalidade modifícanse os criterios para a cualificación final. O cálculo da cualificación final, realizarase a 
partir da media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliación.  Así e todo, na terceira avaliación realizaranse actividades de ampliación 
e que servirán como unha mellora da media anterior nunha contía dun 15%. Tamén se aproveitará a docencia telemática nesta terceira 
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avaliación para reforzar e recuperar as avaliacións que o alumnado poida ter suspensas a través de actividades de recuperación 
que permitirán acadar a cualificación máxima de 5 e polo tanto a superación da materia; se ben, as actividades de ampliación tamén 
estarán abertas a estas/es alumnas/os. Se unha/un estudante con algunha avaliación non superada non realiza as actividades de 
reforzo, será avaliado exclusivamente a partir das cualificacións obtidas na docencia presencial.  

A nota extra da 3ª avaliación  será consecuencia da valoración do traballo do alumnado en relación ás tarefas sobre os estándares 
de aprendizaxe e competencias imprescindibles (coas adaptacións precisas para o alumnado que así o requira como é o aso das 
ACIS) así como da súa participación e interese mostrado mediante a formulación de dúbidas ou consultas nas sesións telemáticas. 
Para que as anteditas tarefas se teñan en consideración, deberán entregarse en tempo e forma, do contrario non serán valoradas. O 
desglose será: 1 punto máximo polo traballo desenvolvido (tarefas completas, correctamente traballadas, vocabulario rigoroso...) e 
0,5 máximo pola actitude e interese.  

A cualificación final, polo tanto, será o resultado da media aritmética da primeira e segunda avaliación coa posibilidade de engadir 
un 15% máis a esa nota no caso de cumprir os criterios que arriba se describen.  

 

CUALIFICACIÓN FINAL=  

 

.2.3. Proba extraordinaria de setembro 

A proba de setembro consistirá nun exame escrito similar ós realizados durante o curso, onde se combinarán distintos modelos de 
preguntas – definicións, preguntas curtas, pregunta tema de desenvolver... pero unicamente sobre os contidos recollidos nos 
estándares fundamentais da primeira e segunda avaliación.  

3.  Alumnado coa materia pendente 

 

.3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

En 4 º non hai pendentes. 

4.  Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre. 

 

.4.1. Metodoloxía 

Trala suspensión da actividade docente estableceuse desde o departamento unha docencia de tipo telemático para o seguimento 
tanto da parte final da segunda avaliación como do terceiro trimestre e final de curso con distintas actividades que se detallan a 
continuación. O medio de contacto é  a aula virtual habitual aloxada en google classroom. Cada semana, en función das sesións de 
aulas establecidas no horario desde principio de curso, vanse pautando as actividades: vídeos explicativos, tarefas, autocorreccións, 
entrega de exercicios prácticos... cunha data de entrega estipulada 

.4.2. Actividades 

Actividades de reforzo que versarán sobre contidos xa traballados na aula (especialmente para o alumnado con maiores dificultades). 

Actividades de ampliación sobre contidos explicados vía online. Estas actividades como se explica arriba no punto 1 tratan sobre 
estándares non vistos na aula pero que se consideran básicos para unha visión holística e tendo presente, que pola súa natureza, a 
materia non ten carácter de continuación nos seguintes cursos. Porén insístese que o traballo destes estándares ten como finalidade 
mellorar a nota e nunca prexudicará ao alumnado que non o realice ou teña dificultades para seguir o proceso de ensino-aprendizaxe. 

.4.3. Materiais e recursos 

Os materiais que se empregan son o libro de texto, materiais achegados polo profesor e medios audiovisuais online. 

 

5.  Información e publicidade 

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos departamentos antes do 
18 de maio nun lugar accesible. Porén, o alumnado de cada curso será debidamente informado dos cambios polo profesor 
responsable da materia mediante a aula virtual da materia para que os criterios sexan públicos e accesibles para todo o estudantado. 

Cualificación 1ª av +  cualificación 2ª av. 
 

2 

+  nota do traballo  3ª avaliación (máximo 1,5 puntos) 
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Carnota,   05 de maio de 2020 

O xefe do departamento de Xeografía e Historia 

 

 

 

Iago Fernández Sotelo 

 

 

 

 


