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DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA curso 

2020/2021 

A programación completa da materia cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe 

e competencias clave, están a disposición dos membros da comunidade educativa en 

Dirección. 

Procedemento de avaliación 

Procedemento de avaliación clases presenciais e non presenciais 

A ferramenta de traballo será prioritariamente a aula virtual do centro, tanto nas clases 

presenciais no centro como no caso de non poder asistir ao mesmo. Todos os materiais 

estarán colgados na citada AV, e o alumnado deberá subir alí as súas producións (tarefas) ou 

facer exames en liña cando proceda. 

Faremos unha proba de cada unidade didáctica (a excepción da primeira avaliación en 3º e 4º 

que serán de dous e tres temas). No caso de non superar a materia nunha avaliación, 

realizarase unha proba de recuperación na seguinte avaliación e entregaranse os traballos 

suspensos ou pendentes, a nota máxima será un 5. 

O alumnado que faga un exame ou traballo fraudulento terá un 0 e non terá dereito a repetir a 

proba, nin presentar de novo ese traballo. 

Haberá unha proba final de curso para o alumnado que non acade o aprobado na media 

aritmética das tres avaliacións, a referencia para a citada proba serán os indicadores de “grao 

mínimo de consecución para superar a materia” que aparecen na programación didáctica da 

materia. 

A cualificación na avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións (ou da 

recuperación se é máis favorable) e o redondeo será á alza. De non superar o 4,5 terá que 

facelo na convocatoria de setembro. 

A avaliación final extraordinaria será unha proba escrita adaptada a unha hora, en base aos 

indicadores do “grao mínimo de consecución para superar a materia”. 

Seguimento e avaliación de pendentes Os venres, no primeiro período de lecer, a xefa de 

departamento atenderá ao alumnado que o precise. Para superar a materia disporán dunhas 

fichas (40% da nota) e unha proba por trimestre (60%), de non superala por partes, farase 

unha proba escrita final no mes de maio de toda a materia. 
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TEMPORALIZACIÓN 2020/2021 

AVALIACIÓNS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1ª Temas 1 ao 4 Temas 01, 02, 1 
e 2 

Temas 01,02,03 
04, 1 e 2 

Temas 01,02,03,04, 
1, 2 e 3 

2ª 
 

Temas 5 ao 8 Temas 3 ao 7 Temas 3 ao 8 Temas 4 ao 7 

3ª 
 

Temas 9 ao 11 Temas 8 ao 11 Temas 9 ao 12 Temas 8 ao 12 

  

Instrumentos de avaliación Ponderación 

A valoración dos contidos conceptuais farase a partir das probas escritas ou 
orais. 

Cada proba terá, como cuestións, actividades similares ás feitas na clase,  

contidos conceptuais das unidades didácticas, vocabulario, actividades 
competenciais. 

60% da nota 
total 

Lectura de libros e proxección de películas (fragmentos) na aula ou 
recomendadas fóra da aula.  

 Realizaranse fichas do tema tratado neles. 

10% da nota 
total 

Rúbricas de traballos en grupo ou individuais:  

Terase en conta a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das 
fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise 
e síntese, a capacidade crítica, a participación no grupo, de ser o caso, a 
capacidade discursiva da exposición e o correcto uso da lingua. 

20% da nota 
total 

Actitude e comportamento social: Valorarase a asistencia regular e puntual ás 
clases. 

Tamén se valorará a actitude activa e comprometida na clase así como que se 
teña sempre na clase o material necesario.  

10% da nota 
total 
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CUARTO DA ESO 

 
 

UNIDADE 01 

 

 

A IDADE MODERNA,  

UNHA NOVA ERA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da era dos descubrimentos. 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Identifica e describe os pobos precolombianos que 

convivían nesta época. 

XHB3.5.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 

histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á 

descuberta de América para Europa, a súa 

conquista e a súa colonización. 

Comprende e explica as distintas causas que 

conduciron ao descubrimento de América, á súa 

conquista e á súa colonización. 

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 

expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos 

máis significativos. 
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UNIDADE 02 

 

 

NOVAS FORMAS DE PENSAR: 

RENACEMENTO E REFORMA 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado do Renacemento e a Reforma. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

XHB3.5.1.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización 

histórica (Idade Moderna, Renacemento, Barroco, 

Absolutismo, etc.). 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 

Humanismo na historia europea, a partir de fontes 

históricas de diversos tipos 

Identifica a Idade Moderna como unha nova era; 

coñece e explica os acontecementos históricos máis 

significativos. 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, 

humanistas e científicos da época. 

Identifica, comprende,  relaciona e describe as 

principais obras dos artistas, humanistas e científicos 

correspondentes. 

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, 

dalgúns autores desta época no seu contexto. 

Identifica e analiza as principais obras dos artistas, 

humanistas e científicos correspondentes. 
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UNIDADE 03 

 

 

A FORMACIÓN DO IMPERIO 

ESPAÑOL 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da conquista de América. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

XHB3.5.1  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e 

absolutos. 

Identifica e explica as características dos réximes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios e absolutos; 

describe os feitos históricos principais que sucederon 

na época. 
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UNIDADE 04 

 

 

A EUROPA DO BARROCO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais 

ou ideolóxicos que son herdanza do pasado 

Identifica o legado da época do Barroco. 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Identifica, explica, describe e ordena temporalmente 

algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

XHB3.5.1.  Utiliza o vocabulario histórico e artístico 

imprescindible para cada época.. 

Recoñece e utiliza o vocabulario histórico e artístico 

da Idade Moderna. 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos 

europeos que conducen a guerras como a dos 

“Trinta Anos”. 

Interpreta mapas sobre as posesións de España, as 

que perdeu e os países que as anexionaron, 

explicando as causas e as consecuencias dos 

tratados e das guerras como a dos “Trinta Anos”. 
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UNIDADE 1 

 

 

A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B1.1.1. Establece, a través da análise de textos,  

a diferenza entre o Absolutismo e o 

Parlamentarismo. 

Le e comprende información textual e gráfica, de 

diversas fontes, relacionada co absolutismo e o 

parlamentarismo, elixe os datos que necesita para 

responder preguntas e completar os seus escritos. 

Explica as súas respostas, oralmente ou por escrito, 

utilizando o vocabulario adecuado. 

B1.1.2. Distingue conceptos históricos como  

Antigo Réxime e Ilustración. 

Identifica os principais trazos do Antigo Réxime e da 

Ilustración, sinalando as diferentes formas de 

goberno e aos seus principais pensadores. 

B1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas 

monarquías 

Recoñece a importancia da Ilustración como novo 

movemento cultural e social (Enciclopedia, prensa, 

ciencia…), e explica a influencia das súas ideas nas 

formas de goberno dalgunhas monarquías. 

B1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 

aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos 

científicos na súa propia época. 

Recoñece a utilidade e a importancia das ideas da 

Ilustración na evolución da ciencia e é capaz de 

establecer a relación entre ambas as dúas. 

B1.3.2. Comprende as implicacións do empirismo e 

o método científico nunha variedade de áreas. 

Recoñece a importancia do método científico nunha 

variedade de áreas. Analiza os descubrimentos ou 

avances científicos da época da Ilustración máis 

importantes. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico os 

distintos territorios europeos que perdeu España en 

virtude do Tratado de Utrech e é capaz de explicalo 

correctamente. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico os 

distintos territorios europeos que perdeu España en 

virtude do Tratado de Utrech e é capaz de explicalo 

correctamente. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 

histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que realiza na 

clase. 
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UNIDADE 2 

 

 

REVOLUCIÓNS LIBERAIS E 

NACIONALISMOS 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios 

para actuar como o fixeron. 

Comprende as causas e as consecuencias 

das revolucións da primeira metade do século 

XIX e valora o legado das revolucións e dos 

nacionalismos. 

B2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes 

de diversas épocas, o valor destas non só como 

información senón tamén como evidencia para 

os/as historiadores/as. 

Mellora a comprensión das revolucións e dos 

nacionalismos analizando textos, cadros e 

caricaturas da época. 

B2.2.2. 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. 

Explica os principais feitos e sucesos 

destacados da Revolución americana e da 

Revolución francesa. 

XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia 

empregando diversos tipos de fontes 

Mellora a comprensión das revolucións e dos 

nacionalismos analizando textos, cadros e 

caricaturas da época.. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns 

feitos históricos, ordénaos temporalmente 

utilizando nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade e represéntaos 

nunha liña do tempo. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que 

realiza na clase. 
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UNIDADE 3 

 

 

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E OS 

CAMBIOS SOCIAIS 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B3.1.1. Analiza os proles e os contras da 

primeira Revolución Industrial en Inglaterra. 

Analiza as vantaxes e as desvantaxes da 1ª Revolución 

Industrial en Gran Bretaña interpretando imaxes e 

mapas. 

B3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas 

Estuda os procesos de industrialización en Gran Bretaña, 

no continente europeo, en Estados Unidos e en Xapón, 

sitúaos no tempo e no espazo xeográfico. 

B3.2.2. Compara o proceso de industrialización 

en Inglaterra e nos países nórdicos 

Estuda a Primeira Revolución Industrial en Gran Bretaña 

e compáraa coa doutros países do continente europeo. 

B3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais 

Le e comprende información textual e imaxes que 

describen as condicións de traballo das mulleres e dos 

nenos nas cidades industriais do século XIX e principios 

do XX, elixe os datos que necesita para responder 

preguntas e completar os seus escritos. Explica as súas 

respostas, oralmente ou por escrito, utilizando o 

vocabulario adecuado. 

B3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico 

e sincrónico, cos principais avances científicos e 

tecnolóxicos do século xix. 

Analiza un eixe cronolóxico cos avances técnicos que 

caracterizan á época das revolucións industriais, 

utilizando nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

B4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte 

do século XIX. 

Analiza tres cadros do século XIX e describe as imaxes e 

os personaxes representados. 

B10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século xix coa 

revolución tecnolóxica de finais do século xx e 

principio do xxi. 

Compara en que se parece e en que se diferencia a 

sociedade do tempo da Revolución Industrial á dos nosos 

días. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos 

aos traballos e exposicións que realiza na clase. 
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UNIDADE 4 

 

 

ESPAÑA NO SÉCULO XIX 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B2.2.1. 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 

Explica os principais feitos da Guerra da 

Independencia, a súa orixe e os seus motivos, 

valorando a actuación das Cortes de Cádiz e a 

Constitución de 1812. 

B3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, 

nas súas distintas escalas temporais e 

xeográficas 

Analiza o tardío proceso de industrialización 

española e os factores que incidiron nese 

atraso con respecto a outros países como o 

Reino Unido ou Alemaña. 

B3.4.1. Especifica algunhas repercusións 

políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España 

Estuda os cambios sociais, políticos e 

económicos en España como consecuencia da 

industrialización do país. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

Sitúa no tempo e recoñece nun mapa histórico 

os movementos da Guerra da Independencia e 

é capaz de explicalos correctamente. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns 

feitos históricos, ordénaos temporalmente 

utilizando nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade e represéntaos 

nunha liña do tempo. 
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UNIDADE 5 

 

 

IMPERIALISMO, GUERRA E REVOLUCIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B4.1.1. Explica razoadamente que o 

concepto imperialismo reflicte unha realidade 

que influirá na xeopolítica mundial e nas 

relacións económicas transnacionais. 

Comprende que é o Imperialismo e explica como influíu na 

política mundial e nas relacións internacionais. 

B4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

Recoñece as conexións que existiron entre o imperialismo, o 

colonialismo e a Gran Guerra de 1914. 

B4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos nunha explicación histórica, da 

Primeira Guerra Mundial. 

Coñece os principais acontecementos da Gran Guerra, a 

súa relación coa Revolución rusa e as consecuencias dos 

tratados de Versalles. 

B4.3.2. Analiza o novo mapa político de 

Europa. 

Analiza e explica o mapa político de Europa despois da 

Primeira Guerra Mundial. 

B4.3.3. Describe a derrota de Alemaña 

desde a súa propia perspectiva e desde a 

dos aliados. 

Explica os cambios territoriais, as perdas nas colonias e 

outras consecuencias da Gran Guerra para o imperio 

alemán 

B4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións 

do alcance da Revolución rusa na súa época 

e na actualidade. 

Estuda a Revolución rusa interpretando a importancia que 

tivo na Europa do seu tempo e na actualidade. 

B4.5.2. Compara movementos artísticos 

europeos e asiáticos. 

Analiza os estilos que se viron influídos pola Primeira Guerra 

Mundial. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos aos 

traballos e exposicións que realiza na clase. 
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UNIDADE 6 

 

 

O MUNDO DE ENTREGUERRAS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións 

do alcance da Revolución rusa na súa 

época e na actualidade. 

Describe o sistema político da URSS e enumera as 

repúblicas que formaban a URSS en 1939. 

B5.1.1. Analiza interpretacións diversas de 

fontes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

Analiza textos, gráficos, mapas e liñas do tempo 

relacionados cos procesos máis importantes do período 

de entreguerras. 

B5.1.2. Relaciona algunhas cuestións 

concretas do pasado co presente e as 

posibilidades do futuro, como o alcance 

das crises financeiras de 1929 e de 2008 

Estuda o alcance das crises financeiras de 1929 e 

relaciónaas con cuestións concretas da crise do 2008. 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita 

polo sufraxio da muller. 

Recoñece e valora a importancia dos movementos 

sufraxistas para a consecución do voto feminino e a 

igualdade das mulleres ante a lei. 

B5.2.1. Explica diversos factores que 

fixeron posible o auxe do fascismo en 

Europa. 

Analiza distintos factores que provocaron o auxe do 

fascismo en Europa no período de entreguerras. 

B6.3.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

Recoñece o Holocausto como o resultado dun sistema 

político autoritario e racista e apunta algunha medida 

para evitar estas situacións no futuro. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade e 

represéntaos nunha liña do tempo. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos 

aos traballos e exposicións que realiza na clase 
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UNIDADE 7 

 

 

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal 

(diferente importancia dunhas causas ou 

outras segundo as narrativas). 

Analiza os feitos e algúns textos relacionados para 

recoñecer os distintos puntos de vista e formas de 

actuar de políticos e gobernos dos países que foron 

invadidos pola Alemaña nazi. 

B6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. Sitúa en varios mapas as distintas fases polas que 

pasou a Segunda Guerra Mundial relacionándoos 

cos contidos do tema. 

B6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

acabou antes a guerra europea que a 

mundial. 

Comprende por que se alargou a guerra na fronte 

oriental, pola resistencia de Xapón, ata os 

bombardeos de Hiroshima e Nagasaki. 

B6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa 

das causas e as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial, a distintos niveis temporais 

e xeográficos. 

Explica as causas e as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial e sitúaas no tempo e nos distintos 

lugares xeográficos. 

B6.3.1. Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

Coñece as distintas fases de rexeitamento e 

exclusión social da poboación xudía que culminou 

no Holocausto e entende como este terrible proceso 

influíu na conciencia das xeracións posteriores. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns 

feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade. 

Sitúa no tempo os acontecementos que tiveron 

maior incidencia no estalido da guerra e os que 

destacaron na primeira fase da guerra. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade e represéntaos nunha liña do 

tempo. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que realiza na 

clase. 
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UNIDADE 8 

 

 

ESPAÑA: DA CRISE DO 98  

Á GUERRA CIVIL 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B5.1.1. Analiza interpretacións diversas de 

fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Analiza e compara distintas visións xornalísticas de 

dous sucesos relevantes da historia de España neste 

período. 

B5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo 

sufraxio da muller. 

Valora o papel da muller na Segunda República 

española e a consecución do dereito ao voto na 

Constitución de 1931. 

B5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Coñece e explica os puntos máis relevantes da 

Constitución de 1931 e a reacción dos españois a 

estes cambios constitucionais. 
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B5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Coñece os acontecementos máis importantes do inicio, 

do desenvolvemento e do final da Guerra Civil 

española e a axuda internacional que recibiron cada un 

dos bandos. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

Analiza a Guerra Civil a través de mapas e un eixe 

cronolóxico. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade e 

represéntaos nunha liña do tempo. 
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UNIDADE 9 

 

 

A GUERRA FRÍA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B6.2.1. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e 

xeográficos. 

Vincula o inicio da Guerra Fría co final da Segunda 

Guerra Mundial e a imposibilidade de cooperación 

dos aliados vencedores que dividiu o mundo en 

dous bloques antagónicos. 

B6.4.1. Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría. 

Utiliza diferentes fontes históricas para explicar os 

conflitos máis relevantes que sucederon na época 

da Guerra Fría. 

 B6.4.2. Describe as consecuencias da guerra 

de Vietnam. 

Estuda a guerra de Vietnam e as súas 

consecuencias, desde o punto de vista das perdas 

humanas e de como contribuíu a cambiar a imaxe 

que o mundo tiña de Estados Unidos. 
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B7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

Analiza os conflitos en Oriente próximo que 

desencadearon a crise do petróleo en 1973. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade e represéntaos nunha liña do tempo. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que realiza na 

clase. 
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UNIDADE 10 

 

 

A DESCOLONIZACIÓN E 

O TERCEIRO MUNDO 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo as 

narrativas). 

Relaciona a creación do estado de Israel co aumento 

da inmigración a Palestina, dos xudeus que fuxían do 

réxime nazi. 

B6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

Explica o comezo do proceso de descolonización 

como consecuencia da Segunda Guerra Mundial. 

B6.5.1. Describe os feitos da descolonización Explica os feitos máis importantes do proceso de 

descolonización en Asia, Oceanía e África. 

B6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana 

(anos 50 e 60) e a India (1947). 

Estuda o fenómeno do apartheid en Sudáfrica que 

diferencia o período descolonizador neste país co 

resto do continente africano. 

B10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando 

para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

Elabora unha liña do tempo sobre o conflito árabe-

israelí. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade e represéntaos nunha liña do tempo. 

B10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Interpreta o texto sobre o nacemento do Estado de 

Israel e explica as guerras e enfrontamentos que 

houbo entre israelís e palestinos desde 1948. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 

histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que realiza na 

clase. 
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UNIDADE 11 

 

 

O MUNDO DESDE 1945 ATA A 

ACTUALIDADE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e 

do "Welfare State" en Europa. 

Analiza a creación do Estado do Benestar en Europa e 

a súa posterior evolución. 

B7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Estuda a incorporación da muller ao traballo e os 

movementos feministas desde os anos 60 ata os nosos 

días. 

B8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Compara o mapa de Europa de 1988 co actual e 

analiza a orixe e a evolución dos novos países. 

B8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Define o estado de benestar e como inflúe nel a 

evolución da economía e da sociedade. 

B8.2.1. Analiza diversos aspectos políticos, 

económicos e culturais dos cambios producidos 

tralo colapso da URSS. 

Estuda a evolución da URSS ata a súa desintegración 

e as revolucións democráticas da Europa do Leste. 

B8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

Analiza a Unión Europea desde o nacemento da CEE e 

a súa posterior evolución, analizando as sucesivas 

incorporacións e os retos que se lle expoñen para o 

futuro. 

B9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con 

relacións globalizadas, e elabora argumentos a 

favor e en contra. 

Comprende o concepto de globalización e analiza as 

vantaxes e os inconvenientes de vivir nun mundo 

globalizado. 

B9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías 

da información e da comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

Identifica e analiza as vantaxes e os perigos de Internet 

no ámbito profesional e persoal 

B9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún 

aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso 

de globalización. 

Realiza unha presentación oral na clase en que explica 

como inflúe a globalización na nosa vida diaria. 

B10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes 

para as sociedades humanas e para o medio 

natural dalgunhas consecuencias do quecemento 

global, como o desxeamento do Báltico. 

Analiza algúns problemas ambientais como a 

sobreexplotación do planeta e o cambio climático 

explicando como poden influír na vida cotiá. 

B10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Comprende a información que posúe dalgúns feitos 

históricos, ordénaos temporalmente utilizando nocións 

básicas de sucesión, duración e simultaneidade e 

represéntaos nunha liña do tempo. 

B10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Analiza en que rexións predomina a relixión islámica e 

o seu tipo de goberno. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 

histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de engadilos 

aos traballos e exposicións que realiza na clase 
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UNIDADE 12 

 

 

DA DITADURA Á DEMOCRACIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

B7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura 

de Franco. 

Estuda a España da posguerra e as diferentes fases 

polas que pasou a ditadura de Franco desde 1939 

ata 1975. 

B7.3.2. Discute como se entende en España e en 

Europa o concepto de memoria histórica. 

Investiga en Internet e explica o contido da Lei da 

Memoria Histórica. 

B8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición 

española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Analiza algúns textos relevantes da transición, 

compáraos e opina sobre a mensaxe que transmiten. 

B8.3.2. 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. 

Coñece e explica os sucesos máis importantes que 

propiciaron o cambio na sociedade española da 

transición. 

B8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en 

España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións 

terroristas, a aparición dos primeiros movementos 

asociativos en defensa das vítimas, etc. 

Coñece o problema do terrorismo en España e 

nomea algúns grupos terroristas da época: ETA, 

GRAPO etc. Explica o que é a Asociación de Vítimas 

do Terrorismo, cando se creou e cales son os seus 

fins. 

B10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario 

histórico e artístico necesario. 

Entende os termos aprendidos e é capaz de 

engadilos aos traballos e exposicións que realiza na 

clase. 

 

 


