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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

1º Bacharelato: Historia do Mundo Contemporáneo 

HMCB1.1.1. Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 

HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económi-
cos, políticos, sociais e culturais. 

HMCB2.2.1. Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que pro-
moven o cambio político do Antigo Réxime 

HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de come-
zos do século XIX. 

HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en 
que interveñen. 

HMCB1.6.1. Distingue as principais obras do Rococó 

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

HMCB2.2.1. Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 

HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 

HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en 
Galicia. 

HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao 
proceso da Revolución Industrial. 

HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial 
do século XIX. 

HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posi-
bles solucións a partir de fontes históricas. 

HMCB2.6.1. Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución In-
dustrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos aconte-
cementos da primeira metade do século XIX. 

HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Uni-
dos a partir de fontes historiográficas. 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 
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HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico 

HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e re-
laciónaas coas súas consecuencias. 

HMCB3.6.1. Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 
1848. 

HMCB3.7.1. Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes 
gráficas. 

HMCB3.8.1. Identifica as principais obras de arte do Neoclasicismo e o Romanticismo 

HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 
hispanoamericanas ao comezo do século XIX. 

HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos 
dentro do período de finais do século XIX e comezos do XX. 

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a 
segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohún-
garo, Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

HMCB4.2.4. Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha 
potencia europea durante o mandato de Bismarck. 

HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expan-
sión colonial da segunda metade do século XIX. 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 

HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 

HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I 
Guerra Mundial. 

HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

HMCB4.5.4. Explica as consecuencias da Gran Guerra 

HMCB5.1.1.Identifica as principais obras de arte do período de entreguerras 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 
HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

HMCB5.3.1. Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as 
súas consecuencias a curto prazo.  

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 
HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 

HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anterio-
res ao estoupido da II Guerra Mundial. 
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HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a par-
tir de fontes históricas. 

HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na 
guerra do Pacífico. 

HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas histó-
ricos 

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 

HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña 
nazi. 

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións inter-
nacionais e nos asuntos de descolonización. 

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e capita-
lista 

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría 

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos que expliquen a evolución de ambos os blo-
ques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence e algúns motivos que 
explican esa pertenza. 

HMCB6.4.3. Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o mundo 
capitalista e o comunista. 

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus con-
flitos. 

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que desenca-
dean e explican o proceso descolonización 

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fon-
tes históricas. 

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. 

HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos paí-
ses subdesenvolvidos. 

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os paí-
ses en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención 
neocolonialista. 

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a 
caída do muro de Berlín. 

HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utili-
zando mapas de situación. 

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 
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HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das re-
públicas exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín 

HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en internet para explicar de maneira razoada 
a disolución do bloque comunista. 

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 
guerra dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

 HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir 
dunha procura guiada en internet 

 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benes-
tar. 

HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Eu-
ropea. 

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos 
que esta persegue. 

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información 
referida aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as características e os símbolos que explican as-
pectos singulares do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

HMCB10.1.1. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectivi-
dade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globali-
zación a partir de fontes históricas. 

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, orga-
nizacións que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 
7-X de Londres, etc.), os seus símbolos e as repercusións na sociedade (cidadanía 
ameazada, asociacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica a 
información máis relevante.  

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísti-
cas seleccionadas. 

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, 
agrupados en política, sociedade, economía e cultura. 

HMCB10.5.1. Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e cul-
turais da Hispanoamérica actual. 

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais 
do mundo islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os 
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principais países do continente africano. 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e 
a India. 

HMCB11.1.1. Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tem-
po e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona información escrita e gráfica salientable utilizando 
fontes primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesa-

rio. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

1º Bacharelato: Historia do Mundo Contemporáneo 

A avaliación será continua e basearase nos seguintes instrumentos de avaliación do pro-
fesor: a observación do traballo e da participación do alumnado na aula, os traballos rea-
lizados polo alumnado na casa, as exposicións orais e escritas, e os exames. 

O profesor fará un seguimento periódico da evolución da aprendizaxe do alumnado en 
función dos criterios de avaliación, ao que informará da súa evolución sempre que o 
considere conveniente, facéndolle ver os aspectos a mellorar. 

- Cualificación 

1. Traballos individuais  (10%); Traballos investigación en equipo (15%); Lecturas 
(5%). O conxunto deste apartado cualificarase  con 3 puntos en cada avaliación.  

2. Exames (70%): Realizaranse  a lo menos dous exames por trimestre, cualificados de 0 
a 7. Para cada exame o profesor proporcionará unhas orientacións sobre os tipos 
e cualificación das preguntas, e os contidos básicos para aprobar.  

É necesario realizar todas estas probas para poder ser avaliado. 

A nota de cada avaliación será o resultado da media entre as cualificacións dos dous 
apartados anteriores. Haberá unha proba de recuperación despois de cada avaliación, 
nela haberá que realizar unha proba escrita e entregar os traballos non realizados ou rea-
lizados deficientemente. 

Para ao alumnado que non acade os obxectivos proporanse tarefas específicas en fun-
ción dos criterios de avaliación nos que amosan deficiencias, e que terán a mesma con-
sideración, segundo o tipo de proba, que as indicados nos dous bloques especificados 
arriba. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

2º Bacharelato: HISTORIA DE ESPAÑA 

Grao mínimo de consecución dos estándares

B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas) en bi-
bliotecas, internet, etc., e extraer información salientable sobre o tratado, valorando 
criticamente a súa fiabilidade.

B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as fontes adecuadas, utilizando 
os datos proporcionados ou servíndose dos coñecementos xa adquiridos.

B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográ-
ficas), relacionando a súa información cos coñecementos previos.

B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á parte da súa fiabilida-
de

B5.1. Identificar as consecuencias da Guerra de Sucesión: Tratado de Utrech, Decre-
tos de Nueva Planta; e as principais ideas da Ilustración española e galega.

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a 
Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e 
as súas repercusións para España.

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do li-
beralismo.

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos 
de cada unha.

B5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando as 
súas causas e as súas fases, así como as repercusións económicas para España

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos acontecementos deste perío-
do, e identificar nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos.

B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas) en bi-
bliotecas, internet, etc., e extraer información salientable sobre o tratado, valorando 
criticamente a súa fiabilidade.

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolu-
ción liberal, analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa 
evolución no tempo e as súas consecuencias.
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B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 
durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando 
os cambios políticos, económicos e sociais.

B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en relación 
coas correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder.

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas de-
mocráticas á monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e es-
ternos que desestabilizaron o país.

B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do move-
mento obreiro en España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro 
internacional. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real.

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especifican-
do a súa evolución durante o período estudado.

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María 
Cristina, inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema político.

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as 
súas consecuencias.

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, compa-
rando o crecemento da poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos 
países máis avanzados de Europa.

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transfor-
macións de signo liberal e as consecuencias que se derivan delas.

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político 
dos primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes.

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar 
os factores internos e os esternos.

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do 
sistema, e describir as súas características, etapas e actuacións

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século 
XX, en relación coa situación herdada do século XIX.

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do siste-
ma político da Restauración, enmarcándoa no contexto internacional de crise econó-
mica e conflitividade socia
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B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especifi-
cando os feitos e as actuacións principais en cada unha.

B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, a 
intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas.

B10.4. Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura española, e expor as ache-
gas das xeracións e das figuras máis representativas.

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e espe-
cificar as transformacións políticas, económicas e sociais que se produciron, en rela-
ción coa cambiante situación internacional

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, distinguindo as súas manifesta-
cións.

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo nun 
contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitiron a celebración das 
primeiras eleccións democráticas.

B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Constitu-
ción de 1978, especificando as actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis 
amplo acordo social e político.

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de España desde o primeiro 
Goberno constitucional de 1979 ata a aguda crise económica iniciada en 2008, sina-
lando as ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena integra-
ción en Europa.

B12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición na 
Unión Europea e as súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2º Bacharelato: HISTORIA DE ESPAÑA 

Os criterios de avaliación están claramente determinados polas esixencias da proba de 
selectividade, polo que tomaremos como referencia ás orientacións da Comisión da ma-
teria e o tipo de proba proposto. 

1. Analizar e contextualizar correctamente os principios acontecementos e 
procesos da Historia de España Contemporánea, sendo quen de ubicalos 
cronoloxicamente e de explicar os seus aspectos máis relevantes. 

2. Corrección da escritura, tanto nos seus aspectos gramaticais como na 
organización xeral da explicación histórica. 

3. Extraer a información histórica dos documentos fontes (textos, imaxes, 
gráficos...), valorando a importancia histórica do propio documento e 
xerarquizando a información histórica que proporciona. 

4. Distinguir as características históricas xerais dos grandes períodos da Historia de 
España Contemporánea. 

5. Coñecer os principais feitos históricos, os personaxes implicados, datalos 
correctamente e establecer relacións entre os distintos períodos. 

6. Recoñecer na actualidade a pegada dos acontecementos do pasado. 

En cada avaliación farase un exame na data sinalada pola Dirección. Este exame contará 
con preguntas diversas: cuestionarios, definición de conceptos, comentario guiado de 
imaxes ou documentos... As preguntas seguirán o mesmo modelo das actividades reali-
zadas durante o trimestre. 

Antes de cada exame proporcionarase ao alumnado unha orientación sobre o mesmo, 
centrada nos contidos máis salientables. 

En cada exame haberá dúas opcións pechadas, e valorarase como unha proba global (de 
0 a 10) tendo en conta os coñecementos amosados, a intepretación correcta dos docu-
mentos, a claridade expositiva, a redacción e a presentación. 

A avaliación será continua, entrando sempre os contidos xa traballados na aula, e a nota 
da 3ª Avaliación será a nota final. Poderase facer un exame de recuperación ao principio 
da 3ª Avaliación. 

A nota de avaliación e final basearase fundamentalmente nas cualificacións dos exames, 
se ben tamén se terá en conta a implicación do alumnado no traballo diario de aula ao 
longo do curso. De tal xeito que a nota dos exames suporá un 80% e a implicación e in-
terese un 20%: 

- Atención ao profesor, e realización das tarefas propostas. 

- Intervencións na aula. 

- Entrega de exercicios propostos de forma voluntaria 

- Asistencia a clases. 
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A nota da 1ª Avaliación suporá un 30% da nota da segunda. 

A nota da 2ª Avaliación suporá un 50% da nota da 3ª Avaliación. De facerse un exame 
de recuperación a principios do terceiro trimestre, a súa nota fará media coa acadada na 
2ª avaliación, e considerarase, para a cualificación final, como a nota definitiva da 2ª 
avaliación. 

Na 3ª Avaliación o 50% da nota corresponderá á nota da 2ª, e o outro 50% a da 2ª. 

* No caso de ter que recorrer ao ENSINO A DISTANCIA teremos que adaptar os pro-
cesos e criterios de avaliación, sempre en función da duración desta situación. 

- Farase só un exame sobre os contidos impartidos no período extraordinario, sempre e 
cando dito período non dure máis de dous meses. De prolongarse farase un exame cada 
dous meses. 

- O exame seguirá o mesmo modelo dos exames sinalados arriba, pero tendo que enviar 
(vía AV ou correo electrónico) as respostas nun tempo máximo sinalado, e mentres se 
contesta o alumnado terá a cámara webex aberta. 

- As cualificacións, de cara ás distintas avaliacións, desta etapa serán a suma da media 
das tarefas realizadas na AV (50%) e do/s exames (50%). Dependendo do momento do 
curso, e da duración do confinamento, a porcentaxe de cara a cualificación global será a 
correspondente ao mesmo período do ensino presencial. 

- Sempre e cando sexa posible, os contidos dos cales se examinen a distancia, poderán 
ser de novo examinados presencialmente. 

- As tarefas da Aula Virtual divídense en dúas categorías: 

1. Tarefas de resposta rápida e curta: cuestionarios de opción múltiple ou respos-
ta curta, actividade de cubrir ocos, xogos... Ponderan sobre 5 ptos. 

2. Tarefas de análise e de resposta redactada: composicións, relacionar concep-
tos; definición de conceptos... Ponderan sobre 10 ptos. 

A media será a suma da puntuación de todas as actividades dividida entre o número de 
actividades propostas. As actividades non realizadas cualificaranse con 0 ptos. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

2º Bacharelato: HISTORIA DE ESPAÑA (Semipresencial) 

Grao mínimo de consecución dos estándares

B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas) en 
bibliotecas, internet, etc., e extraer información salientable sobre o tratado, valo-
rando criticamente a súa fiabilidade.

B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as fontes adecuadas, utili-
zando os datos proporcionados ou servíndose dos coñecementos xa adquiridos.

B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias (histo-
riográficas), relacionando a súa información cos coñecementos previos.

B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á parte da súa fiabi-
lidade

B5.1. Identificar as consecuencias da Guerra de Sucesión: Tratado de Utrech, 
Decretos de Nueva Planta; e as principais ideas da Ilustración española e galega.

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa 
ata a Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os principais aconte-
cementos e as súas repercusións para España.

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do 
liberalismo.

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais fei-
tos de cada unha.

B5.4. Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferencian-
do as súas causas e as súas fases, así como as repercusións económicas para Es-
paña

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos acontecementos deste 
período, e identificar nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos.

B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas) en 
bibliotecas, internet, etc., e extraer información salientable sobre o tratado, valo-
rando criticamente a súa fiabilidade.

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á re-
volución liberal, analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases so-
ciais, a súa evolución no tempo e as súas consecuencias.

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal bur-
gués durante o reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e espe-
cificando os cambios políticos, económicos e sociais.
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B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en rela-
ción coas correntes ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder.

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas 
democráticas á monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos 
e esternos que desestabilizaron o país.

B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do mo-
vemento obreiro en España, en relación co desenvolvemento do movemento 
obreiro internacional. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o 
seu funcionamento real.

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especifi-
cando a súa evolución durante o período estudado.

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de 
María Cristina, inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema 
político.

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e 
as súas consecuencias.

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, 
comparando o crecemento da poboación española no seu conxunto co de Catalu-
ña e o dos países máis avanzados de Europa.

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as trans-
formacións de signo liberal e as consecuencias que se derivan delas.

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo po-
lítico dos primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes.

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identi-
ficar os factores internos e os esternos.

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do 
sistema, e describir as súas características, etapas e actuacións

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século 
XX, en relación coa situación herdada do século XIX.

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do 
sistema político da Restauración, enmarcándoa no contexto internacional de crise 
económica e conflitividade socia

B10.2. Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especi-
ficando os feitos e as actuacións principais en cada unha.
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B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, 
a intervención internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas.

B10.4. Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura española, e expor as 
achegas das xeracións e das figuras máis representativas.

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e 
especificar as transformacións políticas, económicas e sociais que se produciron, 
en relación coa cambiante situación internacional

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, distinguindo as súas manifes-
tacións.

B12.1. Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo 
nun contexto de crise económica, e explicar as medidas que permitiron a celebra-
ción das primeiras eleccións democráticas.

B12.2. Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Consti-
tución de 1978, especificando as actuacións previas encamiñadas a alcanzar o 
máis amplo acordo social e político.

B12.3. Analizar a evolución económica, social e política de España desde o pri-
meiro Goberno constitucional de 1979 ata a aguda crise económica iniciada en 
2008, sinalando as ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos da 
plena integración en Europa.

B12.4. Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición 
na Unión Europea e as súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2º Bacharelato: HISTORIA DE ESPAÑA (Semipresencial) 

Os criterios de avaliación están claramente determinados polas esixencias da proba das 
ABAU, polo que tomaremos como referencia ás orientacións da Comisión da materia e 
o tipo de proba proposto. 

A estrutura da proba será dun exame con dúas opcións. O exame ten que ter unha pre-
gunta de cada un dos bloques do programa. Pero entendendo que o exame é o conxunto 
das dúas opcións, propóllnese tres láminas a elixir dúas por cada unha das opcións. 
Por outra parte, aínda que o programa está dividido en seis bloques, en realidade solo 
son cinco porque o bloque quinto e o sexto están fundidos no propio programa alcan-
zando solo un 20% del total. Polo que nós limitaremos as preguntas a cinco bloques. 
Ademais seguiremos mantendo oito preguntas de vocabulario a escoller catro que se 
repetirían, como hasta agora, nas dúas opcións. 4º Nas láminas propostas polo ministe-
rio e asumidas polo borrador da Xunta, podemos introducir, tendo en conta dito borra-
dor, ata un 30 % de modificacións baseándonos en las excepcionalidade de adecuar o 
programa a contorna. Isto nos permite cambiar algúns exemplos propostos polo minis-
terio por obras de arte galega que xa tiñamos no programa. 5º Como no programa 
constantemente reitera “identifica, analiza y comenta” seguiremos mantendo 1 punto 
por la “identificación”, es dicir pola clasificación de autor, nome da obra, estilo y cro-
noloxía. Outro punto polo “contexto histórico”. E outros dous puntos polo apartado de 
análise e comentario.  

En cada avaliación faranse dous exames. Estes exames seguirán o modelo da CIUGA. 
Na terceira avaliación farase un exame xeral a finais do mes de abril, e outro en maio só 
para aqueles que deban ou queira subir a cualificación. Na proba extraordinaria de xullo 
seguirase o mesmo modelo, entrando toda a materia do curso. 

Antes de cada exame proporcionarase ao alumnado unha orientación sobre o mesmo, 
centrada nos contidos máis salientables. 

En cada exame haberá dúas opcións pechadas, e valorarase como unha proba global (de 
0 a 10) tendo en conta os coñecementos amosados, a intepretación correcta dos docu-
mentos, a claridade expositiva, a redacción e a presentación. 

A avaliación será continua, entrando sempre os contidos xa traballados na aula, e a nota 
da 3ª Avaliación será a nota final. Non se farán exames de recuperación de períodos es-
pecíficos, sendo sempre máis importantes os exames máis recentes, nos que entra máis 
materia. 

A nota de avaliación e final basearase fundamentalmente nas cualificacións dos exames, 
se ben tamén se terá en conta a implicación do alumnado no traballo diario de aula ao 
longo do curso. De tal xeito que a nota dos exames suporá un 90% e a implicación e in-
terese un 10%: 

- Atención ao profesor, e realización das tarefas propostas. 

- Intervencións na aula. 
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- Entrega de exercicios propostos de forma voluntaria 

- Asistencia a clases. 

Na 1ª Avaliación o primeiro exame contará un 30% e o segundo exame un 70%. 

Na 2ª Avaliación o primeiro exame contará un 40% e o 2º exame un 60%. Unha vez 
posta a nota destes exames, esta suporá o 70% da nota da avaliación, e o 30% restante 
corresponderá á 1ª Avaliación. 

Na 3ª Avaliación o exame 'final' contará un 50%. O outro 50% corresponderá á nota da 
2ª Avaliación. 

Facilitarase unha nota 'final' ao alumnado, e fixarase un derradeiro exame para aquel 
alumnado que, voluntariamente, aspire a mellorar a nota provisional. O alumnado que 
non desexe subir a nota terá a nota xa anunciada. 

O exame final contará un 50%, e a nota provisional anterior outro 50%. A media entre 
as dúas notas será a nota final do alumnado que concorra a derradeira proba. 

* No caso de ter que recorrer ao ENSINO A DISTANCIA teremos que adaptar os pro-
cesos e criterios de avaliación, sempre en función da duración desta situación. 

- Farase só un exame sobre os contidos impartidos no período extraordinario, sempre e 
cando dito período non dure máis de dous meses. De prolongarse farase un exame cada 
dous meses. 

- O exame seguirá o mesmo modelo dos establecido pola CIUGA, pero tendo que enviar 
(vía AV ou correo electrónico) as respostas nun tempo máximo sinalado e mentres se 
contesta o alumnado terá a cámara webex aberta. 

- As cualificacións, de cara ás distintas avaliacións, desta etapa serán a suma da media 
das tarefas realizadas na AV (40%) e do/s exames (60%). Dependendo do momento do 
curso, e da duración do confinamento, a porcentaxe de cara a cualificación global será a 
correspondente ao mesmo período do ensino presencial. 

- Sempre e cando sexa posible, os contidos dos cales se examinen a distancia, poderán 
ser de novo examinados presencialmente. 

- As tarefas da Aula Virtual divídense en dúas categorías: 

1. Tarefas de resposta rápida e curta: cuestionarios de opción múltiple ou respos-
ta curta, actividade de cubrir ocos, xogos... Ponderan sobre 5 ptos. 

2. Tarefas de análise e de resposta redactada: composicións, relacionar concep-
tos; definición de conceptos... Ponderan sobre 10 ptos. 

A media será a suma da puntuación de todas as actividades dividida entre o número de 
actividades propostas. As actividades non realizadas cualificaranse con 0 ptos. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

2º de Bacharelato: XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

Mínimos esixibles

XHB1.1.1. Ser quen de describir a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferra-
mentas de análise e os seus procedementos. 

XHB1.3.1. Utilizar adecuadamente as ferramentas características da ciencia xeográfica.

XHB1.5.1. Identificar nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. 

XHB2.1.1. Debuxar e sinalar sobre un mapa físico de España as unidades do relevo espa-
ñol, comentando as súas características.

XHB2.3.1. Enumerar e describir os principais trazos do relevo de España.

XHB3.2.1. Describir e comparar os climas en España, enumerando os factores e os elemen-
tos característicos.

XHB3.5.1. Enumerar os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas estacións cli-
matolóxicas. 
XHB3.5.2. Identificar e interpretar os elementos que explican os tipos de tempo atmosférico. 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España.

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 
XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas caracterís-
ticas.

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais.

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica.

XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España.

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 
XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades económicas.

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español.

XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española.

XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos.

XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, ou a 
máis significativa.

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo do 
concello e da comunidade autónoma.

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 
XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais autonómicas.

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas que 
España ten máis relación. 
XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 
XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas mundiais.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2º de Bacharelato: XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

Os criterios de avaliación están claramente determinados polas esixencias da proba de 
selectividade, polo que nos tomaremos como referencia as orientacións da Comisión da 
materia que aparecen especificadas nos contidos: pregunta teórica, prácticos, definir 
conceptos. 

1. Desenvolver explicacións coherentes e precisas por escrito sobre os distintos 
fenómenos xeográficos usando unha terminoloxía axeitada. 

2. Analizar e interpretar a información proporcionada por distintos tipos de 
documentos (gráficas, mapas, textos, imaxes...) sendo quen de explicar 
criticamente dita información. 

3. Escritura correcta, tanto desde o punto de vista gramatical como na organización 
xeral do escrito. 

4. Coñecer os trazos xerais da formación do relevo e os seus elementos máis 
importantes. 

5. Identificar os factores e elementos do clima, explicando os efectos concretos de 
cada un deles nas características dos distintos climas de España. 

6. Coñecer e identificar as principais rasgos das paisaxes naturais españolas e as 
súas diferenzas: relevo, vexetación, ríos. 

7. Coñecer e identificar os principais problemas medioambientais que afectan a 
España e as súas causas. 

8. Coñecer as características xerais da economía española nos seus distintos 
sectores: primario, secundario e terciario. 

9. Identificar os factores de localización e distribución dos diferentes espazos 
produtivos españois. 

10. Analizar e explicar as principais características da poboación española: 
movementos naturais, movementos migratorios, estrutura da poboación. 

11. Analizar e interpretar o proceso de urbanización en España, tanto na súa 
evolución histórica como nas características e problemas actuais. 

12. Identificar, localizar e interpretar as distintas paisaxes humanizadas do territorio 
español, distinguindo os seus principais elementos. 

13. Analizar a organización política e administrativa española e os seus efectos 
espaciais, percibindo os seus efectos nas desigualdades territoriais. 

14. Coñecer os efectos máis importantes das relacións internacionais de España 
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(sobre todo a UE) nas características concretas do espazo xeográfico español. 

O seguinte enlace ofrece orientacións (tipoloxía de contidos avaliable, modelos de exa-
me, etc.) para a realización das probas de acceso á universidade: 

https://ciug.gal/gal/abau/xeografia 

En cada avaliación realizaranse dous exames que seguirán o modelo da CIUG agás na 
primeira avaliación. Na terceira avaliación farase un exame xeral só para aqueles que 
deban ou queiran subir a cualificación. Na proba extraordinaria de xullo seguirase o 
mesmo modelo, entrando toda a materia do curso. 

Antes de cada exame proporcionarase ao alumnado unha orientación sobre o mesmo, 
centrada nos contidos máis salientables. 

A avaliación será continua, entrando sempre os contidos xa traballados na aula. Non se 
farán exames de recuperación de períodos específicos, sendo sempre máis importantes 
os exames máis recentes, nos que entra máis materia. 

A cualificación final basearase fundamentalmente nas notas dos exames, se ben tamén 
se terá en conta a implicación do alumnado no traballo diario de aula ao longo do curso. 
Os exames suporán o 80% da nota e a participación activa un 20% da mesma. Este 20% 
valorarase en función dos seguintes instrumentos de avaliación: 

- Atención ás explicacións do profesor e realización das tarefas propostas. 

- Intervencións na aula. 

- Entrega de exercicios propostos de forma voluntaria. 

Asistencia a clases. De haber confinamentos parciais fomentarase a participación 
mediante a Aula virtual, e de producirse a necesidade dunha aprendizaxe a distan-
cia grupal poderá incrementerse ó 20% reservado á participación activa. 

Na 1ª Avaliación cada exame (dous a realizar) contará un 40%. Na 1ª Avaliación os dous 
exames a realizar non seguirán necesariamente o modelo proposto polo grupo de traba-
llo de Xeografía da CIUG. 

Na 2ª Avaliación o primeiro exame contará un 30% e o 2º exame un 50%. Unha vez 
posta a nota destes exames, e a correspondente á participación esta suporá o 70% da 
nota da avaliación, e o 30% restante corresponderá á 1ª Avaliación. 

A 3ª Avaliación contará un 50%. O outro 50% corresponderá á nota da 2ª Avaliación. 

Facilitarase unha nota final provisional, e fixarase un derradeiro exame para aquel 
alumnado que, voluntariamente, aspire a mellorar a nota provisional. Quen non desexe 
subir a nota obterá a xa anunciada. O exame final contará un 50%, e a nota provisional 
anterior outro 50%. A media entre as dúas será a nota final do alumnado que concorra á 
derradeira proba. 

No caso de non poder realizar probas presenciais por motivo xustificado (indivi-
dual ou debido a un confinamento de grupo) recorrerase á ferramenta Cisco-We-
bex para a realización de probas escritas e/ou orais que serán comunicadas coa an-
telación suficiente e a poder ser consensuadas co alumnado. O son e a imaxe destas 
probas orais quedará temporalmente rexistrado. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 

2º Bacharelato: HISTORIA DA ARTE 

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)

Bloque 1. Raíces da arte europea: o legado da arte clásica

▪ HAB1.1.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no tempo a par-
tir de fontes históricas ou historiográficas.

▪ HAB1.1.2. Define o concepto de orde arquitectónica e compara as tres ordes da arquitectura 
grega.

▪ HAB1.1.5. Explica a evolución da figura humana masculina na escultura grega a partir do "Kouros" 
de Anavysos, o "Doríforo" (Policleto) e o "Apoxiomenos" (Lisipo).

▪ HAB1.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas gregas: Partenón, 
Tribuna das Cariátides do Erecteion, templo de Atenea Nikée teatro de Epidauro.

▪ HAB1.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas gregas: Kouros de Anavysos, 
Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unha metopa do Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso neno (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Vitoria de Samotracia, Venus de 
Milo e friso do altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea e Gea).

▪ HAB1.4.1. Explica as características esenciais da arte romana e a súa evolución no tempo a 
partir de fontes históricas ou historiográficas.

▪ HAB1.4.2. Especifica as achegas da arquitectura romana en relación coa grega.

▪ HAB1.4.3. Describe as características e funcións dos principais tipos de edificio romanos.

▪ HAB1.4.5. Explica os trazos principais da cidade romana a partir de fontes históricas ou his-
toriográficas.

▪ HAB1.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a consideración 
social da arte e dos/das artistas.

▪ HAB1.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas romanas: Maison 
Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, basílica de Maxencio e 
Constantino en Roma, ponte de Alcántara, acueduto de Segovia, arco de Tito en Roma e columna 
de Traxano en Roma.

	22



▪ HAB1.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas romanas: Augusto de Prima 
Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relevo do Arco de Tito (detalle dos soldados co candela-
bro e outros obxectos do Templo de Xerusalén) e relevo da columna de Traxano.

▪ Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a arte medieval

▪ HAB2.1.1. Explica as características esenciais da arte paleocristiá e a súa evolución no tempo 
a partir de fontes históricas ou historiográficas.

▪ HAB2.1.2. Describe a orixe, a características e a función da basílica paleocristiá.

▪ HAB2.1.4. Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con especial refe-
rencia á iconografía.

▪ HAB2.2.1. Explica as características esenciais da arte bizantina a partir de fontes históricas 
ou historiográficas. 

▪ HAB2.2.2. Explica a arquitectura bizantina a través da igrexa de Santa Sofía de Constantino-
pla.

▪ HAB2.2.3. Describe as características do mosaico bizantino e dos temas iconográficos do Pan-
tocrátor e a Virxe e a Déesis, así como a súa influencia na arte occidental.

▪ HAB2.4.1. Define o concepto de arte prerrománica e especifica as súas manifestacións en Es-
paña e en Galicia.

▪ HAB2.4.2. Identifica e clasifica razoadamente no seu estilo as seguintes obras: San Pedro da 
Nave (Zamora), Santa María do Naranco (Oviedo), San Miguel da Escalada (León), Santa Com-
ba de Bande e San Miguel de Celanova (Ourense).

▪ HAB2.5.1. Describe as características xerais da arte románica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas. 

▪ HAB2.5.2. Describe as características e as función das igrexas e dos mosteiros na arte románi-
ca: Interior do mosteiro de Oseira.

▪ HAB2.5.3. Explica as características da escultura e a pintura románicas, con especial referen-
cia á iconografía.

▪ HAB2.6.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes da arte románica. 

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪HAB2.8.1. Describe as características xerais da arte gótica a partir de fontes históricas ou his-
toriográficas. 

▪HAB2.8.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica e especifica os cam-
bios introducidos respecto á románica. 

▪HAB2.8.3. Describe as características e a evolución da escultura gótica, e especifica as súas 
diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á escultura románica.

▪HAB2.8.4. Recoñece e explica as innovacións da pintura de Giotto e do Trecento italiano res-
pecto á pintura románica e bizantina.

▪HAB2.8.5. Explica as innovacións da pintura flamenga do século XV e cita algunhas obras dos 
seus principais representantes.

▪HAB2.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental da catedral de Reims, interior da planta superior da Sainte Chapelle de París.

▪HAB2.10.2. Identifica, analiza e comenta o grupo da Anunciación e a Visitación da catedral de 
Reims.

▪HAB2.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas: “Pranto ante Cristo morto” e 
"A fuxida a Exipto", de Giotto, "Matrimonio Arnolfini", de Jan Van Eyck, "O descendemento da 
cruz", de Roger van der Weyden, e o "Xardín das Delicias, de Hieronymus Bosch.

▪HAB2.11.1. Explica as características e evolución da arte románica e gótica en España.

▪HAB2.11.2. Explica as características xerais da arte islámica a partir de fontes históricas ou 
historiográficas.

▪HAB2.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas románicas: San 
Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista e a catedral de Santiago de Compostela.

▪HAB2.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas románicas: "A dúbida de San 
Tomé", no ángulo do claustro de San Domingos de Silos (Burgos), "Última cea" do capitel historia-
do do claustro de San Xoán da Peña (Huesca) e fachada de Praterías e Pórtico da Gloria da cate-
dral de Santiago.

▪HAB2.12.4. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental e interior da catedral de León, interior da catedral de Barcelona, e interior da igrexa de 
San Xoán dos Reis, de Toledo.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪ Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea no mundo moderno

▪ HAB3.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento italiano e a súa periodización a 
partir de fontes históricas ou historiográficas.

▪ HAB3.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista italiana e explica a súa 
evolución, desde o Quattrocento ao manierismo. 

▪ HAB3.1.3. Especifica as características da escultura renacentista italiana e explica a súa evo-
lución, desde o Quattrocento ao manierismo.

▪ HAB3.1.4. Especifica as características da pintura renacentista italiana e explica a súa evolu-
ción, desde o Quattrocento ao manierismo.

▪ HAB3.2.1. Describe a práctica do patrocinio no Renacemento italiano e as novas reivindica-
cións dos artistas en relación co seu recoñecemento social e a natureza do seu labor. 

▪ HAB3.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 
italiano: cúpula de Santa María das Flores e interior da igrexa de San Lorenzo, ambas en Floren-
cia e de Brunelleschi; pazo Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María 
Novella e do pazo Rucellai, ambos en Florencia e de Alberti; templo de San Pietro in Montorio en 
Roma, de Bramante; cúpula e proxecto de planta de San Pedro do Vaticano, de Michelangelo; Il 
Gesù en Roma, de Giacomo della Porta e Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de 
Palladio.

▪ HAB3.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Renacemento italiano: pri-
meiro panel da "Porta do Paraíso" (da creación do mundo á expulsión do Paraíso), de Ghiberti; 
“David” e "Gattamelata", de Donatello; "Piedade" do Vaticano, "David", "Moisés" e as tumbas 
mediceas, de Michelangelo; "O rapto das sabinas", de Giambologna.

▪ HAB3.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Renacemento italiano: "O 
tributo da moeda" e A "Trindade", de Masaccio; "Anunciación" do Convento de San Marcos en 
Florencia, de Fra Angelico; "Madonna do Duque de Urbino", de Piero della Francesca; "A Virxe 
das rochas", "A última cea" e "A Gioconda", de Leonardo da Vinci; "A Escola de Atenas" de Ra-
fael; a bóveda e o "Xuízo Final" da Capela Sixtina, de Michelangelo; "A tempestade", de Gior-
gione; "Venus de Urbino" e "Carlos V en Mühlberg", de Tiziano; "O lavatorio", de Tintoretto; 
"As vodas de Caná", de Veronés.

▪ HAB3.4.1. Especifica as características peculiares do Renacemento español en comparación co 
italiano. 

▪ HAB3.4.4. Explica as características da pintura de El Greco a través dalgunhas das súas 
obras máis representativas.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪HAB3.5.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Renacemento 
español: fachada da Universidade de Salamanca; pazo de Carlos V na Alhambra de Granada, de 
Pedro Machuca; mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.

▪HAB3.5.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas de El Greco: "O expolio", "A 
Santa Liga" ou "Adoración do nome de Xesús", "O martirio de San Mauricio", "O enterro do 
Señor de Orgaz", "A adoración dos pastores", "O cabaleiro da man no peito".

▪HAB3.6.1. Explica as características esenciais do Barroco.

▪HAB3.6.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a renacentista.

▪HAB3.6.5. Compara a escultura barroca coa renacentista a través da representación de "Da-
vid" por Michelangelo e por Bernini.

▪HAB3.6.6. Describe as características xerais da pintura barroca e especifica as diferenzas en-
tre a Europa católica e a protestante.

▪HAB3.8.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco euro-
peo do século XVII: fachada de San Pedro do Vaticano, de Carlo Maderno; columnata da praza 
de San Pedro do Vaticano, de Bernini; San Carlos das Catro Fontes en Roma, de Borromini; 
Pazo de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart e Le Nôtre.

▪HAB3.8.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas de Bernini: "David", "Apolo e 
Dafne", "A éxtase de Santa Teresa", "Cátedra de San Pedro".

▪HAB3.8.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do Barroco europeo do século 
XVII: "Vocación de San Mateo" e "Morte da Virxe", de Caravaggio; "Triunfo de Baco e Ariadna", 
na bóveda do pazo Farnese de Roma, de Annibale Carracci; "Adoración do nome de Xesús", bóveda 
de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); "Adoración dos Magos", "As tres Grazas" e "O xardín 
do Amor", de Rubens; "A lección de anatomía do doutor Tulpy", "A rolda nocturna", de Rembrandt.

▪HAB3.9.4. Describe as características e evolución da pintura de Velázquez a través dalgunhas 
das súas obras máis significativas.

▪HAB3.10.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do Barroco espa-
ñol do século XVII: Praza Maior de Madrid, de Xoán Gómez de Mora; Retablo de Santo Estevo de 
Salamanca, de Churriguera; Torre do Reloxo da Catedral compostelana e fachada de Santa Clara.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪ HAB3.10.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes esculturas do Barroco español do século 
XVII: "Piedad", de Gregorio Fernández; "Inmaculada", de Alonso Cano; "Magdalena penitente", 
de Pedro de Mena.

▪ HAB3.10.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas españolas do Barroco español 
do século XVII: "Martirio de San Filipe", "O soño de Xacob" e "O zambro", de Ribera; "Bodegón" 
do Museo do Prado, de Zurbarán; "O augador de Sevilla”, "Os borrachos", "A fragua de 
Vulcano", "A rendición de Breda", “As Meninas”, "O Príncipe Baltasar Carlos a cabalo", "A Ve-
nus do espello", "As meninas" e "As fiandeiras", de Velázquez.

▪ HAB3.11.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos estilos artísti-
cos nun contexto histórico de cambios profundos.

▪ HAB3.11.2. Compara o Barroco tardío e o Rococó, e especifica a diferente concepción da vida 
e a arte que encerran.

▪ HAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas do século XVIII: 
fachada do Hospicio de San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada do Obradoiro da 
catedral de Santiago de Compostela, de Casas e Novoa; Pazo Real de Madrid, de Juvara e Sac-
chetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo do Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.

▪ Bloque 4. O século XIX: a arte dun mundo en transformación

▪ HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya como pintor e gravador, desde a súa chegada á 
Corte ata o seu exilio final en Bordeos.

▪ HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras de Goya: "O parasol", "A familia de 
Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" ("A loita cos mamelucos"), "Os fusilamentos do 3 
de maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai remedio") da serie "Os desastres da guerra"; "Sa-
turno devorando un fillo" e "A leiteira de Bordeos".

▪ HAB4.3.7. Describe as características e os obxectivos das remodelacións urbanas de París, 
Barcelona e Madrid na segunda metade do século XIX.

▪ HAB4.5.5. Describe as características xerais do Impresionismo e o Neoimpresionismo.

▪ HAB4.5.6. Define o concepto de postimpresionismo e especifica as achegas de Cézanne e Van 
Gogh como precursores das grandes correntes artísticas do século XX.

▪ HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no século XIX nas relacións entre artistas e 
clientes, referidos á pintura.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪ HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes pinturas do século XIX: "O baño turco", 
de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro 
de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e velocidade", de Turner; "O enterro de Ornans", de Courbet; 
"O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" e a serie 
sobre a Catedral de Ruán, de Monet; "Le Moulin de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de do-
mingo na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores de cartas" e "Mazás e laranxas", de Cézanne; "A 
noite estrelada" e "O segador", de Van Gogh; "Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta 
matete"), de Gauguin.

▪ Bloque 5. A ruptura da tradición: a arte na primeira metade do século XX

▪ HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado ritmo de cambios 
na sociedade da época e a liberdade creativa dos/das artistas iniciada na centuria anterior.

▪ HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as características do Cubismo, distinguindo entre 
o Cubismo analítico e o sintético.

▪ HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica as súas caracte-
rísticas xerais e especifica as diferenzas entre os grupos alemáns "A ponte" e "O xinete azul".

▪ HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da pintura abstracta, distingue 
a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas das súas correntes máis significativas, 
como o Suprematismo ruso ou o Neoplasticismo.

▪ HAB5.1.7. Describe as características do Dadaísmo como actitude provocadora nun contexto 
de crise.

▪ HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo.

▪ HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores españois Picasso, Miró e Dalí no desenvolve-
mento das vangardas artísticas.

▪ HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "A alegría de vivir", de Matisse; 
"As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise Vollard", "Natureza morta con cadeira de 
reixa de cana" e "Guernica", de Picasso; "A cidade que emerxe", de Boccioni; "O berro", de 
Munch; "A rúa", de Kirchner; "Lírica" e "Sobre branco II", de Kandinsky; "Cadrado negro", de 
Malevich; "Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de Duchamp; "O elefante das Celebes", 
de Ernst; "A chave dos campos", de Magritte; "O entroido de Arlequín" e "Mulleres e paxaros á 
luz da lúa", de Miró; "O xogo lúgubre" e "A persistencia da memoria", de Dalí.

▪ HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do Movemento Moderno 
en arquitectura.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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▪ HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas: edificio da Bauhaus 
en Dessau (Alemaña), de Gropius; pavillón de Alemaña en Barcelona, de Mies van der Rohe; Vila 
Saboia en Poissy (Francia), de Le Corbusier; casa Kaufman (Casa da Cascada), de Frank Lloyd 
Wright.

▪ Bloque 6.- A universalización da arte desde a 2ªGM

▪ HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras: "Unité d’habitation" en Marsella, de 
Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York, de M. van der Rohe e Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a Casa da Ópera de Sydney, de J. Utzon; o centro 
Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & T Building de Nova York, de Philip Johnson; o 
museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.

▪ HAB6.3.5. Explica a arte conceptual.

▪ HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, Nova 
Figuración, Hiperrealismo.

▪ HAB6.3.8. Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte non duradeira: Hap-
pening, Body Art e Land Art.

▪ HAB6.4.1. Identifica o autor e a corrente artística (non necesariamente o título), e analiza e 
comenta as seguintes obras: "Pintura" (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), 
de Tapies; "Grito nº 7", de Antonio Saura; "One: number 31, 1950", de J. Pollock; "Ctesiphon III", 
de F. Stella; "Equivalente VIII", de Carl André; "Vega 200", de Vasarely; "Unha e tres cadeiras", 
de J. Kosuth; "Iglú con árbore", de Mario Merz; "Marilyn Monroe" (serigrafía de 1967), de A. 
Warhol; "O Papa que berra" (estudo a partir do retrato do Papa Inocencio X), de Francis Bacon; "A 
Gran Vía madrileña en 1974", de Antonio López.

▪ HAB6.5.1. Explica brevemente o desenvolvemento dos novos sistemas visuais e as característi-
cas da súa linguaxe expresiva: fotografía, cartel, cine, cómic, producións televisivas, videoarte 
e arte por computador.

▪ HAB6.7.1. Define o concepto de cultura visual de masas, e describe os seus trazos esenciais.

▪ HAB6.8.1. Explica a orixe do Patrimonio Mundial da UNESCO e os seus obxectivos.

▪ Bloque 7. O vocabulario artístico

▪ HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en exposicións orais e 
escritas.

Estándares de aprendizaxe 
(Mínimos esixibles)
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2º Bacharelato: HISTORIA DA ARTE 

Os criterios de avaliación están claramente determinados polas esixencias da proba das 
ABAU, polo que tomaremos como referencia ás orientacións da Comisión da materia e 
o tipo de proba proposto. 

A estrutura da proba será dun exame con dúas opcións. O exame ten que ter unha pre-
gunta de cada un dos bloques do programa. Pero entendendo que o exame é o conxunto 
das dúas opcións, propóllnese tres láminas a elixir dúas por cada unha das opcións. 
Por outra parte, aínda que o programa está dividido en seis bloques, en realidade solo 
son cinco porque o bloque quinto e o sexto están fundidos no propio programa alcan-
zando solo un 20% del total. Polo que nós limitaremos as preguntas a cinco bloques. 
Ademais seguiremos mantendo oito preguntas de vocabulario a escoller catro que se 
repetirían, como hasta agora, nas dúas opcións. 4º Nas láminas propostas polo ministe-
rio e asumidas polo borrador da Xunta, podemos introducir, tendo en conta dito borra-
dor, ata un 30 % de modificacións baseándonos en las excepcionalidade de adecuar o 
programa a contorna. Isto nos permite cambiar algúns exemplos propostos polo minis-
terio por obras de arte galega que xa tiñamos no programa. 5º Como no programa 
constantemente reitera “identifica, analiza y comenta” seguiremos mantendo 1 punto 
por la “identificación”, es dicir pola clasificación de autor, nome da obra, estilo y cro-
noloxía. Outro punto polo “contexto histórico”. E outros dous puntos polo apartado de 
análise e comentario.  

En cada avaliación faranse dous exames. Estes exames seguirán o modelo da CIUGA. 
Na terceira avaliación farase un exame xeral a finais do mes de abril, e outro en maio só 
para aqueles que deban ou queira subir a cualificación. Na proba extraordinaria de xullo 
seguirase o mesmo modelo, entrando toda a materia do curso. 

Antes de cada exame proporcionarase ao alumnado unha orientación sobre o mesmo, 
centrada nos contidos máis salientables. 

En cada exame haberá dúas opcións pechadas, e valorarase como unha proba global (de 
0 a 10) tendo en conta os coñecementos amosados, a intepretación correcta dos docu-
mentos, a claridade expositiva, a redacción e a presentación. 

A avaliación será continua, entrando sempre os contidos xa traballados na aula, e a nota 
da 3ª Avaliación será a nota final. Non se farán exames de recuperación de períodos es-
pecíficos, sendo sempre máis importantes os exames máis recentes, nos que entra máis 
materia. 

A nota de avaliación e final basearase fundamentalmente nas cualificacións dos exames, 
se ben tamén se terá en conta a implicación do alumnado no traballo diario de aula ao 
longo do curso. De tal xeito que a nota dos exames suporá un 90% e a implicación e in-
terese un 10%: 

- Atención ao profesor, e realización das tarefas propostas. 

- Intervencións na aula. 
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- Entrega de exercicios propostos de forma voluntaria 

- Asistencia a clases. 

Na 1ª Avaliación o primeiro exame contará un 30% e o segundo exame un 70%. 

Na 2ª Avaliación o primeiro exame contará un 40% e o 2º exame un 60%. Unha vez 
posta a nota destes exames, esta suporá o 70% da nota da avaliación, e o 30% restante 
corresponderá á 1ª Avaliación. 

Na 3ª Avaliación o exame 'final' contará un 50%. O outro 50% corresponderá á nota da 
2ª Avaliación. 

Facilitarase unha nota 'final' ao alumnado, e fixarase un derradeiro exame para aquel 
alumnado que, voluntariamente, aspire a mellorar a nota provisional. O alumnado que 
non desexe subir a nota terá a nota xa anunciada. 

O exame final contará un 50%, e a nota provisional anterior outro 50%. A media entre 
as dúas notas será a nota final do alumnado que concorra a derradeira proba. 

* No caso de ter que recorrer ao ENSINO A DISTANCIA teremos que adaptar os pro-
cesos e criterios de avaliación, sempre en función da duración desta situación. 

- Farase só un exame sobre os contidos impartidos no período extraordinario, sempre e 
cando dito período non dure máis de dous meses. De prolongarse farase un exame cada 
dous meses. 

- O exame seguirá o mesmo modelo dos establecido pola CIUGA, pero tendo que enviar 
(vía AV ou correo electrónico) as respostas nun tempo máximo sinalado e mentres se 
contesta o alumnado terá a cámara webex aberta. 

- As cualificacións, de cara ás distintas avaliacións, desta etapa serán a suma da media 
das tarefas realizadas na AV (40%) e do/s exames (60%). Dependendo do momento do 
curso, e da duración do confinamento, a porcentaxe de cara a cualificación global será a 
correspondente ao mesmo período do ensino presencial. 

- Sempre e cando sexa posible, os contidos dos cales se examinen a distancia, poderán 
ser de novo examinados presencialmente. 

- As tarefas da Aula Virtual divídense en dúas categorías: 

1. Tarefas de resposta rápida e curta: cuestionarios de opción múltiple ou respos-
ta curta, actividade de cubrir ocos, xogos... Ponderan sobre 5 ptos. 

2. Tarefas de análise e de resposta redactada: composicións, relacionar concep-
tos; definición de conceptos... Ponderan sobre 10 ptos. 

A media será a suma da puntuación de todas as actividades dividida entre o número de 
actividades propostas. As actividades non realizadas cualificaranse con 0 ptos.
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