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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Esta programación da materia: Xeografía e Historia está pensada para o grupo de 1º de 
Bacharelato do I.E.S. O Ribeiro.  

Marco legal: A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o 
conxunto de obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados 
de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas reguladas pola 
citada Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de decembro establece o currículo básico da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

A área de Historia do Mundo Contemporáneo:  A formulación do coñecemento histórico debe 
ocuparse dos homes en sociedade, das súas diversas actividades e creacións; é dicir, a 
actividade humana é un proceso con continuidade histórica que ten o seu colofón na época 
actual, o estudo, pois, de Historia Contemporánea e Historia do Mundo Actual, cobra 
transcendencia para entender o mundo que rodea aos estudantes, pero tamén para preguntarse 
polo pasado, posto que desde el ten sentido o presente. 

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen 
acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio, e precisamente para explicar tal 
cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida cotiá. 

A partir dos Obxectivos, Competencias, Contidos, Criterios de Avaliación e Estándares de 
Aprendizaxe preténdese o desenvolvemento persoal, intelectual e social do alumnado desta 
etapa educativa. Todas as actividades propostas queren favorecer a capacidade do alumnado 
para aprender por si mesmo para traballar en equipo e individualmente e para actuar con espírito 
crítico. 

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a 
súa crise e a partir da Revolución Industrial e as súas consecuencias chega ao século XX, 
facendo especial fincapé na Europa de Entreguerras e na Segunda Guerra Mundial, establecendo 
unha caracterización específica do mundo desde os anos cincuenta do século XX ata o mundo 
actual, definido polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos conflitos que o 
caracterizan, sen pasar por alto o final do bloque comunista e as novas relacións internacionais 
xurdidas despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar 
de analizar tales feitos, a Historia enriquécese coas achegas doutras disciplinas e mesmo coas 
conclusións da investigación xornalística dos acontecementos, podemos incluír tamén a análise 
noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da información, a crítica dos medios de comunicación, a 
reflexión sobre a diversidade cultural, a historia oral ou a comparación con novelas históricas 
deses feitos históricos. 

Débense desenvolver conceptos, pero tamén procedementos do traballo do historiador, cun 
vocabulario científico da disciplina, que requirirá rigor e espírito de traballo, exposicións, correcta 
ortografía e expresión que permitan ao estudante establecer os seus razoamentos e 
argumentacións. 

Por tanto, a Historia do Mundo Contemporáneo debe achegar ao alumnado o coñecemento do 
mundo actual, e ver a Historia como un proceso no que inciden todos os aspectos da vida do 
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home aínda que dentro da totalidade desa globalización, o historiador pode seleccionar os máis 
próximos ou os que máis lle interesen, sobre unha realidade histórica concreta obxecto da súa 
investigación, a partir dunha hipótese de traballo e axudado por un tratamento das fontes 
históricas. 

 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

UNIDADE 1: O ANTIGO RÉXIME. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo 
Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-1.2. Obtén e selecciona 
información escrita e gráfica 
relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
ao Antigo Réxime. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.1. Clasifica os trazos do 
Antigo Réxime en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.2. Explica as transformacións 
do Antigo Réxime que afectan a 
economía, a poboación e a 
sociedade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-2.3. Analiza a evolución dos 
trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e do século XVIII. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-3.1. Describe as características 
do parlamentarismo inglés a partir 
de fontes históricas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B1-3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII como 
formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-4.1. Enumera e describe as 
ideas da Ilustración e as ideas do 
Liberalismo do comezo do século 
XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa 
os diversos países ou reinos en 
función dos conflitos nos que 
interveñen. 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 2. REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos 
dos acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-2.1. Identifica xerarquías 
causais na guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-3.1. Explica as causas da 
Revolución francesa de 1789. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-3.2. Explica esquematicamente 
o desenvolvemento da Revolución 
francesa. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-4.1. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do Imperio 
Napoleónico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B3-5.1. Analiza as ideas defendidas 
e as conclusións do Congreso de 
Viena relacionándoas coas súas 
consecuencias. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións 
de 1820, 1830 e 1848. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-7.1. Describe e explica a 
unificación de Italia e a unificación 
de Alemaña. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B3-8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das 
colonias hispanoamericanas ao 
comezo do século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES COMPETENCIAS 

B2-1.1. Identifica as causas da 
Primeira Revolución Industrial. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

CAA 

CSC 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-4.1. Localiza nun mapa os 
países industrializados e as súas 
rexións industriais. 

CAA 

CSC 
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CSIEE 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

CAA 

CSC 

B2-6.1. Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes 
históricas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-6.2. Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a 
partir de fontes historiográficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-6.3. Comenta mapas que 
expliquen a evolución da extensión 
redes de transporte: ferrocarril, 
estradas e canles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 

B2-1.2. Explica razoadamente a 
evolución cara á II Revolución 
Industrial. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais e 
procesos dentro do período “finais 
do século XIX e comezos do XX”. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico 
con feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 

CCL 

CAA 
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século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, Estados Unidos e Xapón. 

CSC 

CSIEE 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as 
colonias das distintas potencias 
imperialistas. 

CD 

CA 

CSC 

 

 

 

UNIDADE 5. OS CAMBIOS SOCIAIS. ORIXES E DESENVOLVEMENTO DO MOVEMENTO OBREIRO

  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-3.3. Identifica en imaxes os 
elementos propios da vida nunha 
cidade industrial do século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B2-5.2. Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 6. AS GRANDES POTENCIAS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B4-2.2. Explica as características 
que permiten identificar a Inglaterra 
Vitoriana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.3. Analiza textos relativos á 
época de Napoleón III en Francia. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-2.4. Identifica e explica 
razoadamente os feitos que 
converten a Alemaña durante o 
mandato de Bismarck nunha 
potencia europea. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-4.1. Describe as alianzas dos 
países máis destacados durante a 
Paz Armada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-1.3. Compara utilizando mapas 
de situación dos países dos 
Balcáns desde os anos 80 ata a 
actualidade. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-5.2. Describe e analiza as 
causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da guerra dos 
Balcáns especialmente en 
Iugoslavia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
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AVALIABLES 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE CCL 

CSC 

CSIEE 

B4-6.1. Analiza e explica as 
distintas etapas da Gran Guerra a 
partir de mapas históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4-7.1. Extrae conclusións de 
gráficos e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra Mundial. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-3.1. Explica os acordos dos 
Tratados de Paz da I Guerra 
Mundial e analiza as súas 
consecuencias a curto prazo. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

UNIDADE 8. A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-2.1. Identifica e explica 
algunhas das causas da Revolución 
Rusa de 1917. 

CCL 

CAA 
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CSC 

CSIEE 

B5-2.2. Compara a Revolución 
Rusa de Febreiro de 1917 coa de 
Outubro de 1917. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 9. A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-4.2. Comenta material variado 
como textos, gráficas... que 
explican a crise económica de 
1929. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 10. O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-5.1. Compara o fascismo 
italiano e o nazismo alemán. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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CSIEE 

B5-5.2. Distingue as principais 
características do fascismo.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 11. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B5-6.1. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da II 
Guerra Mundial a partir de fontes 
históricas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-6.2. Explica as etapas da II 
Guerra Mundial tanto na fronte 
europea como na guerra do 
Pacífico. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento 
da II Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-7.1. Describe as consecuencias 
da II Guerra Mundial. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-8.1. Analiza imaxes que 
explican o Holocausto levado a 
cabo pola Alemaña Nazi. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B5-8.2. Sintetiza textos que 
explican a intervención da ONU nas 
relacións internacionais e asuntos 

CCL 

CAA 
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de descolonización. CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 12. A GUERRA FRÍA 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B6-1.1. Localiza nun mapa os 
países que forma o bloque 
comunista e capitalista. 

CAA 

B6-1.2. Compara os sistemas 
políticos, económicos e ideolóxicos 
dos dous bloques. 

 

CSC 

B6-2.1. Identifica e explica os 
conflitos da Guerra Fría. 

CSC 

B6-3.1. Identifica e explica as 
distintas etapas da Guerra Fría. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 13. EVOLUCIÓN DOS BLOQUES NUN MUNDO BIPOLAR 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B6-4.1. Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-4.2. Establece razoada e 
comparativamente as diferenzas 
entre o mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-5.1. Explica algunhas 
características da economía 

CCL 
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comunista a partir de gráficas. CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE. 

B6-5.2. Identifica formas políticas 
do mundo occidental e do mundo 
comunista. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-1.1. Describe a expansión do 
comunismo polo mundo. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico 
que ordena os acontecementos que 
explican a desintegración da URSS 
formación da CEI e o xurdimento 
das repúblicas exsoviéticas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

B8-2.1. Describe os trazos políticos 
e socioeconómicos da URSS desde 
a época de Breznev ata a de 
Gorbachov. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico 
sobre a situación política e 
económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI-Federación 
Rusa. 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B8-4.2. Explica as novas relacións 
das repúblicas exsoviéticas con 
Europa occidental. 

CSC 

CSIEE 

B8-6.1. Realiza unha procura 
guiada en Internet para explicar de 
xeito razoado a disolución do 
bloque comunista. 

CD 

CSC 

CSIEE 

B9-1.1. Enumera as liñas de 
pensamento económico do mundo 
capitalista na segunda metade do 
século XX. 

CCL 

CAA 

CSC 
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CSIEE 

B9-2.1. Identifica razonadamente 
as características e símbolos do 
Estado do Benestar. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-3.1. Explica o proceso da 
construción da Unión Europea. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-4.1. Relaciona razoadamente as 
Institucións da Unión Europea cos 
obxectivos que esta persegue. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B9-6.1. Establece razoadamente as 
características e símbolos que 
explican aspectos singulares do 
capitalismo de Xapón e a área do 
Pacífico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-7.1. Explica o modelo capitalista 
dun país elaborando información a 
partir dunha procura guiada en 
internet. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 14. DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B7-1.1. Localiza nun mapa as 
zonas afectadas pola 
descolonización e os seus conflitos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-2.1. Establece de forma 
razoada as distintas causas e feitos 
factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B7-2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización 
de Asia e de África. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-3.1. Analiza as características 
dos países do Terceiro Mundo a 
partir de gráficas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-4.1. Explica as actuacións da 
ONU no proceso descolonizador a 
partir de fontes históricas. 

CAA 

CSC 

CSIEE  

B7-5.1. Explica a evolución das 
relacións entre os países 
desenvolvidos e os países en vías 
de desenvolvemento, comparando 
a axuda internacional coa 
intervención neocolonialista. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-6.1. Localiza nun mapa os 
Países do Terceiro Mundo. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-6.2. Analiza textos e imaxes do 
Movemento de Países Non 
Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B7-7.1. Elabora liñas do tempo que 
interrelacionen feitos políticos, 
económicos e sociais dos países 
capitalistas, comunistas e do 
Terceiro Mundo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 15. AMÉRICA NO SÉCULO XX 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B4-2.1. Elabora un informe con 
feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 

CCL 

CAA 
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século XIX dos principais países 
americanos. 

CSC 

CSIEE 

B5-4.1. Interpreta os factores 
desencadeantes da Gran 
Depresión e os efectos producidos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B6-3.1. Selecciona 
acontecementos e imaxes que se 
identifican co mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B9-5.1. Realiza un informe onde se 
sinalen os feitos máis significativos 
de tipo político, social e económico 
de Estados Unidos desde os anos 
60 aos 90. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-5.1. Describe os principais 
movementos políticos, económicos, 
sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 16. XEOPOLÍTICA DO MUNDO ACTUAL 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B10-1.1. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade 
e obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e 
outros medios dixitais. 

CSC 

CSIEE 

B10-2.1. Realiza unha procura 
guiada en Internet sobre a ameaza 
terrorista, organizacións que a 

CCL 
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sustentan, actos máis relevantes 
(Nova York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-X, etc.), os seus 
símbolos e repercusións na 
sociedade (a cidadanía ameazada, 
as asociacións de vítimas, a 
mediación en conflitos, etc.) e 
analiza e comunica a información 
máis relevante. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-3.1. Identifica os retos actuais 
da Unión Europea a partir de novas 
xornalísticas seleccionadas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B10-3.2. Explica comparativamente 
os desaxustes que ten a Unión 
Europea na relación con outros 
países ou áreas xeopolíticas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B10-6.1. Enumera e explica os 
trazos económicos, políticos, 
relixiosos e sociais do mundo 
islámico e localiza nun mapa os 
países que forman na actualidade o 
mundo islámico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais entre os principais países 
do continente africano. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-8.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais de China e a India. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-8.2. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais entre países emerxentes de 
Asia e África. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-9.1. Elabora un breve informe 
sobre as relacións entre 
inmigración e globalización a partir 
de fontes históricas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 17. GLOBALIZACIÓN, CRISE E CAMBIOS SOCIOCULTURAIS 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

COMPETENCIAS 

B10-1.1. Identifica as principais 

características da globalización 

ligadas á fiabilidade e obxectividade 

do fluxo de información existente en 

internet e outros medios dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-1.2. Extrae conclusións de 

imaxes e material videográfico 

relacionados co mundo actual. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B10-9.1. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre 

inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO. 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, o bacharelato 
contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 
a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das 
experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 do Decreto 86/2015 precísanse os obxectivos do bacharelato, que a 
seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 

 

B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  
Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
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en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso 
español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 

B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
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aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 
os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 
guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 
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B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
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do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. 
B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 
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B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  
Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
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español. desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 

B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 
os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
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guerra. importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 
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Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 
B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

30 

 

amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, 
en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
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Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso 
español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 
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B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 
os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 
guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

33 

 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
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resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 
B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. 
B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  
Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 
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B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso 
español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 

B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 
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B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 
os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 
guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 
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B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
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do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. 
B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 
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B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  
Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
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español. desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 

B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 
guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
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característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 
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B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central 
e oriental. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 
B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. 
B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 
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B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

B11.3. Vocabulario histórico e artístico da Idade Contemporánea. B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

45 

 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas. 

B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e 
sociedade. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características esenciais do 
sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as transformacións necesarias para 
logralo. 

B1.4. O pensamento da Ilustración. 
B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo 
elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

46 

 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

B3.2. Nacemento dos EEUU. 
B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e establecer as 
causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo 
cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3.4. Imperio Napoleónico. 
B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer as súas 
consecuencias. 

B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, 
e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso 
español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o seu 
desenvolvemento. 

B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña. 
B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 
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B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e comezos do século 
XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores desencadeadores 

B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia:  
Inglaterra vitoriana; Francia (III República e II Imperio); Alemaña 
bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro; Rusia; os Estados Unidos (da 
Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón (transformacións de 
finais do século XIX). 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, ademais de 
Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información que explique tales feitos. 

B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e 
reparto de Asia, África e outros enclaves coloniais; consecuencias. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I Guerra Mundial, 
e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 
os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias. 

B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 
Deal". 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na 
vida cotiá. 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 
guerra. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como elementos   
importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos máis 
característicos. 

B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as que afectaron a 
Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida cotiá. 

B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 
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B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: 
Guerra Fría. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos adecuadamente. 

B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 
Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas consecuencias, e 
establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e capitalista,  
revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos 
diferentes: comunismo e capitalismo. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista político, social, 
económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante este período afectan as dúas 
grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as causas e os 
factores que explican o proceso. 

B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar as que afectan 
a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes significativos de cada proceso. 

B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre as súas 
actuacións. 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; 
nacemento da axuda internacional. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao desenvolvemento e  
describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de bloques. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á Perestroika e 
á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de Europa central 
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e oriental. e oriental. 

B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal situación e 
resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades 
Europeas á Unión. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis destacados que 
configuran a súa evolución. 

B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que compoñen a súa 
estrutura. 

B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 
B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 90 
do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación da sociedade norteamericana e 
que constitúen elementos orixinarios do Estado do benestar. 

B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais asiáticos, 
establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.3. Europa: reto e unión. 
B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 
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B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, 
económica, social e de mentalidades. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI,  
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.1. Tempo histórico. 
B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

B11.3. Vocabulario histórico e artístico da Idade Contemporánea. B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que caracteriza a 
primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos 
en cada variable analizada. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

B8.1. A URSS e as democracias populares. 
B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas 
repúblicas exsoviéticas. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, recollendo 
informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

B11.3. Vocabulario histórico e artístico da Idade Contemporánea. B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 
ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 
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B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible 
(económicos, sociais e ideolóxicos). 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, seleccionándoa 
das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características.  
Transformacións técnicas e novas fontes de enerxía. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característicos e 
as súas consecuencias sociais 

B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, 
poboación (migracións e novo concepto de cidade). 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.1. Tempo histórico. 
B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía industrial e do 
liberalismo económico. 

B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes 
do sindicalismo e correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase obreira do 
século XIX. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 

B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao  
desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 
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B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas  
consecuencias. 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: 
problemas dos países do terceiro mundo. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o explican. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade 
do século XX. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos.- 

B9.2. Estado do benestar. 
B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que inflúen na vida 
cotiá. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e  
tecnolóxico. Caída do muro de Berlín. Atentados de Nova York. A 
inmigración como fenómeno globalizado 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de  
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e tecnolóxicos na 
sociedade actual. 

B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado. 
B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e explicar as 
súas características. 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus trazos  
económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.1. Tempo histórico. 
B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 
(diacronía e sincronía). 

B11.2. Fontes históricas. 
B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes primarias e  
secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. O Antigo Réxime 
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B1.6. Manifestacións artísticas do momento. B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras máis destacadas. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo información de 
medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI, tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI  
identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as transformacións e o impacto 
ocasionado a este país. 

B10.5. Hispanoamérica: situación actual. B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da disciplina. 

B11.3. Vocabulario histórico e artístico da Idade Contemporánea. B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de 
industrialización a outras zonas de Europa. Industrialización 
extraeuropea. Industrialización española e galega. 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e establecer as 
rexións onde se produce ese avance. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 
1848. O caso español. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas causas e o 
seu desenvolvemento. 
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BLOQUES DE CONTIDOS 

 

Bloque 1. O Antigo Réxime. 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime. 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial. 

Bloque 5. O Período de Entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias. 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos. 

Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo. 

Bloque 8. A crise do bloque comunista. 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX. 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da 

disciplina. 
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE  APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

 TEMPORALIZACIÓN  

 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

   

 

UNIDADE 1: O ANTIGO RÉXIME. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de setembro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. O ANTIGO RÉXIME 

 Trazos do Antigo Réxime. 

 Transformacións no Antigo Réxime: 
economía, poboación e sociedade. 

 Revolucións e parlamentarismo en 
Inglaterra. 

 O pensamento da Ilustración. 

 Relacións Internacionais: o equilibrio 
europeo. 

 Manifestacións artísticas do momento. 

 Poboación, economía agraria e réxime 
señorial. 

 A sociedade dos privilexios. 

 O absolutismo e a súa práctica de 
goberno. 

 As relacións internacionais no século 
XVIII. 

 Ilustración e crítica ao Antigo Réxime. 

 Análise da evolución da poboación no 
Antigo Réxime. 

 Definición dos trazos da economía do 
Antigo Réxime: gandaría e agricultura 
pouco eficiente e industria pouco 
tecnificada. 

 Identificación das causas da expansión 
do comercio. 

 Recoñecemento da sociedade estamental 
do Antigo Réxime (nobreza, clero e 
terceiro estado). 

 Aproximación ao estudo das formas de 
goberno no Antigo Réxime; o absolutismo 
e os réximes parlamentarios. 

 Descrición das relacións internacionais 
do Antigo Réxime. 

 Recoñecemento do papel destacado da 
diplomacia no século XVIII. 

 Identificación dos conflitos do século 
XVIII e as súas consecuencias. 

 Identificación da orixe e as bases do 
pensamento da Ilustración e dos seus 
grandes pensadores. 

B1-1. Definir os trazos do Antigo Réxime 
describindo os seus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais. 

B1-2. Distinguir as transformacións no Antigo 
Réxime enumerando as que afectan a 
economía, a poboación e a sociedade. 

B1-3. Explicar o parlamentarismo inglés do 
século XVIII resumindo as características 
esenciais do sistema e valorando o papel das 
revolucións para alcanzar as transformacións 
necesarias para logralo. 

B1-4. Relacionar as ideas da Ilustración co 
Liberalismo do comezo do século XIX 
establecendo elementos de coincidencia entre 
ambas as ideoloxías. 

B1-5. Describir as relacións internacionais do 
Antigo Réxime demostrando a idea de 
equilibrio europeo. 

B1-6. Diferenciar manifestacións artísticas do 
Antigo Réxime e seleccionar as obras máis 
destacadas. 

B1-7. Esquematizar os trazos do Antigo 
Réxime utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 

B1-8. Utilizar o vocabulario histórico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B1-1. Definir os trazos do Antigo 
Réxime describindo os seus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociais e 
culturais. 

B1-1.1. Extrae os trazos do Antigo 
Réxime dun texto proposto que os 
conteña. 

Analiza textos relacionados con 
aspectos propios do Antigo Réxime 
e extrae as súas propias 
conclusións. 

Cuestionario. 

Análise de textos. 

B1-1.2. Obtén e selecciona 
información escrita e gráfica 
relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
ao Antigo Réxime. 

Recompila, organiza e analiza 
información relevante sobre o 
Antigo Réxime para completar 
traballos, responder cuestións e 
expor dita información oralmente 
e/ou por escrito. 

Cuestionario 

B1-2. Distinguir as transformacións 
no Antigo Réxime enumerando as 
que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

B1-2.1. Clasifica os trazos do 
Antigo Réxime en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

 Analiza e compara a evolución 
da poboación e da sociedade 
a partir de gráficos. 

 Obtén información relacionada 
con aspectos sociais a partir 
da análise de pinturas. 

 Identifica as características da 
industria e da sociedade do 
Antigo Réxime. 

 Recoñece as formas de 
ascender aos estamentos 
privilexiados. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B1-2.2. Explica as transformacións 
do Antigo Réxime que afectan a 
economía, a poboación e a 
sociedade. 

 Analiza as ferramentas 
agrícolas que se utilizaban na 
época do Antigo Réxime. 

 Explica o desenvolvemento do 
comercio e o nacemento da 
banca moderna. 

 Identifica as diferenzas entre o 
domestic system e o sistema 
gremial. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B1-2.3. Analiza a evolución dos 
trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e do século XVIII. 

 Analiza a evolución dos trazos 
característicos do Antigo 
Réxime. 

Control e proba obxectiva 

B1-3. Explicar o parlamentarismo 
inglés do século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema 
e valorando o papel das revolucións 
para alcanzar as transformacións 
necesarias para logralo. 

B1-3.1. Describe as características 
do parlamentarismo inglés a partir 
de fontes históricas. 

Describe as características do 
parlamentarismo inglés fronte ao 
absolutismo. 

Control e proba obxectiva 

B1-3.2. Distingue as revolucións 
inglesas do século XVII como 
formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

Identifica as revolucións inglesas do 
século XVII como promotoras do 
cambio político do Antigo Réxime. 

Cuestionario 

Comentario de textos 

B1-4. Relacionar as ideas da 
Ilustración co Liberalismo do 
comezo do século XIX 
establecendo elementos de 
coincidencia entre ambas as 
ideoloxías. 

B1-4.1. Enumera e describe as 
ideas da Ilustración e as ideas do 
Liberalismo do comezo do século 
XIX. 

 Enumera as ideas da 
Ilustración fronte ás do 
absolutismo. 

 Recoñece os pensadores 
ilustrados máis destacados e a 
súa obra. 

Comentario de textos 

Cuestionario. 

Control e proba obxectiva 
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 Identifica a Enciclopedia como 
a obra representativa do 
pensamento ilustrado. 

B1-5. Describir as relacións 
internacionais do Antigo Réxime 
demostrando a idea de equilibrio 
europeo. 

B1-5.1. Sitúa en mapas de Europa 
os diversos países ou reinos en 
función dos conflitos nos que 
interveñen. 

 Sitúa nun mapa de Europa os 
diversos países ou reinos en 
función dos conflitos e as súas 
consecuencias. 

Comentario de mapas 
históricos. 

Cuestionario. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicado                                                                                          
r establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B1-1.1. Extrae os 
trazos do Antigo 
Réxime dun texto 
proposto que os 
conteña. 

     5% 

B1-1.2. Obtén e 
selecciona 
información escrita 
e gráfica relevante, 
utilizando fontes 
primarias ou 
secundarias, 
relativa ao Antigo 
Réxime. 

     5% 

B1-2.1. Clasifica os 
trazos do Antigo 
Réxime en 
aspectos 
demográficos, 
económicos, 
políticos, sociais e 
culturais. 

     5% 

B1-2.2. Explica as 
transformacións do 
Antigo Réxime que 
afectan a 
economía, a 
poboación e a 
sociedade. 

     25% 

B1-2.3. Analiza a 
evolución dos 
trazos do Antigo 
Réxime do século 

     15% 
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XVII e do século 
XVIII. 

B1-3.1. Describe 
as características 
do 
parlamentarismo 
inglés a partir de 
fontes históricas. 

     5% 

B1-3.2. Distingue 
as revolucións 
inglesas do século 
XVII como formas 
que promoven o 
cambio político do 
Antigo Réxime. 

     5% 

B1-4.1. Enumera e 
describe as ideas 
da Ilustración e as 
ideas do 
Liberalismo do 
comezo do século 
XIX. 

     25% 

B1-5.1. Sitúa en 
mapas de Europa 
os diversos países 
ou reinos en 
función dos 
conflitos nos que 
interveñen. 

     10% 

 

 

 

UNIDADE 2. REVOLUCIÓNS LIBERAIS E NACIONALISMO 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

 Nacemento de EEUU. 

 A Revolución francesa de 1789: aspectos 
políticos e sociais. 

 O Imperio Napoleónico. 

 O Congreso de Viena e o Absolutismo. 

 As revolucións liberais ou burguesas de 
1820, 1830 e 1848.  

 O Nacionalismo: Unificacións de Italia e 
Alemaña.  

 Cultura e Arte: Europa entre o 
neoclasicismo e o romanticismo. 

 A independencia das colonias 

 A Revolución americana. 

 A Revolución francesa (1789-1799). 

 A Europa napoleónica (1800-1815). 

 Restauración e revolución en Europa 
(1815-1848) 

 Os nacionalismos (1848-1871). 

 A América hispanoportuguesa no século 
XIX. 

 Pensamento, ciencia e cultura. 

 Análise da independencia de Estados 
Unidos (orixes, guerra e Constitución). 

 Identificación das orixes da Revolución 
francesa. 

B3-1. Analizar a evolución política, económica, 
social, cultural e de pensamento que 
caracteriza á primeira metade do século XIX 
distinguindo os feitos, personaxes e símbolos 
e encadrándoos en cada unha das variables 
analizadas. 

B3-2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da Independencia de 
Estados Unidos establecendo as causas máis 
inmediatas e as etapas de independencia. 

B3-3. Explicar a partir de información obtida en 
Internet, a Revolución francesa de 1789 
incluíndo cada idea obtida nas causas, no 
desenvolvemento e nas consecuencias. 

B3-4. Identificar o Imperio Napoleónico 
localizando a súa expansión europea e 
establecendo as súas consecuencias. 
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hispanoamericanas.  Análise das etapas da Revolución 
francesa (Asemblea Nacional, 
Convención, República conservadora). 

 Aproximación ao estudo da Europa 
napoleónica e os seus trazos principais. 

 Identificación da Restauración como 
oposición á Revolución francesa e as 
súas consecuencias. 

 Análise das reaccións á Restauración: 
revolucións, Liberalismo e nacionalismo. 

 Identificación dos distintos nacionalismos: 
disgregadores (América 
hispanoportuguesa) (independencia de 
determinados países) e outros 
unificadores (Italia e Alemaña). 

 Identificación da influencia das 
revolucións no pensamento, a ciencia e a 
cultura. 

B3-5. Analizar a transcendencia que tivo para 
Europa o Congreso de Viena e a restauración 
do Absolutismo identificando as súas 
consecuencias para os diversos países 
implicados. 

B3-6. Identificar as revolucións burguesas de 
1820, 1830 e 1848, relacionando as súas 
causas e o seu desenvolvemento. 

B3-7. Coñecer o proceso de Unificación de 
Italia e Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da análise de fontes 
gráficas. 

B3-8. Descubrir as manifestacións artísticas 
do comezo do século XIX, obtendo 
información de medios bibliográficos ou de 
Internet e presentándoa adecuadamente. 

B3-9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B3-1. Analizar a evolución política, 
económica, social, cultural e de 
pensamento que caracteriza á 
primeira metade do século XIX 
distinguindo os feitos, personaxes e 
símbolos e encadrándoos en cada 
unha das variables analizadas. 

B3-1.1. Realiza eixos cronolóxicos 
dos acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

 Realiza eixos cronolóxicos dos 
acontecementos da primeira 
metade do século XIX. 

Control e proba obxectiva 

B3-2. Describir as causas e o 
desenvolvemento da 
Independencia de Estados Unidos 
establecendo as causas máis 
inmediatas e as etapas de 
independencia. 

B3-2.1. Identifica xerarquías 
causais na guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fontes historiográficas. 

 Identifica as orixes, as causas 
e as consecuencias da 
independencia dos Estados 
Unidos. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario e comentario de 
textos. 

B3-3. Explicar a partir de 
información obtida en Internet, a 
Revolución francesa de 1789 
incluíndo cada idea obtida nas 
causas, no desenvolvemento e nas 
consecuencias. 

B3-3.1. Explica as causas da 
Revolución francesa de 1789. 

 Explica as orixes da 
Revolución francesa. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-3.2. Explica esquematicamente 
o desenvolvemento da Revolución 
francesa. 

 Explica as distintas etapas da 
Revolución francesa; os seus 
trazos característicos e os 
acontecementos máis 
importantes. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-4. Identificar o Imperio 
Napoleónico localizando a súa 
expansión europea e establecendo 
as súas consecuencias. 

B3-4.1. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do Imperio 
Napoleónico. 

 Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio 
Napoleónico. 

 Analiza o sistema político 
imposto por Napoleón a partir 
de 1804. 

 Compara os ideais que 
inspiraron a Revolución 
francesa co réxime que 
implantou Napoleón. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-5. Analizar a transcendencia 
que tivo para Europa o Congreso 
de Viena e a restauración do 

B3-5.1. Analiza as ideas defendidas 
e as conclusións do Congreso de 
Viena relacionándoas coas súas 

 Identifica os principais 
cambios territoriais en Europa 
tras o Congreso de Viena. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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Absolutismo identificando as súas 
consecuencias para os diversos 
países implicados. 

consecuencias.  Analiza as ideas defendidas e 
as conclusións do Congreso 
de Viena. 

Comentario mapas históricos. 

B3-6. Identificar as revolucións 
burguesas de 1820, 1830 e 1848, 
relacionando as súas causas e o 
seu desenvolvemento. 

B3-6.1. Compara as causas e o 
desenvolvemento das revolucións 
de 1820, 1830 e 1848. 

 Describe e compara as causas 
e o desenvolvemento das 
revolucións de 1820, 1830 e 
1848. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-7. Coñecer o proceso de 
Unificación de Italia e Alemaña, 
obtendo o seu desenvolvemento a 
partir da análise de fontes gráficas. 

B3-7.1. Describe e explica a 
unificación de Italia e a unificación 
de Alemaña. 

 Recoñece os nacionalismos 
(disgregadores e unificadores) 
como unha reacción á 
Restauración. 

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

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-8. Descubrir as manifestacións 
artísticas do comezo do século XIX, 
obtendo información de medios 
bibliográficos ou de Internet e 
presentándoa adecuadamente. 

B3-8.1. Establece as características 
propias da pintura, a escultura e a 
arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

 Identifica as características do 
Romanticismo e a súa 
influencia na literatura, a 
música e as artes e as 
ciencias. 

 Recoñece os autores e 
científicos máis destacados do 
Romanticismo. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B3-9. Analizar utilizando fontes 
gráficas a independencia de 
Hispanoamérica. 

B3-9.1. Realiza un friso cronolóxico 
explicativo da independencia das 
colonias hispanoamericanas ao 
comezo do século XIX. 

 Analiza e valora as causas, o 
proceso e as consecuencias 
da independencia de 
Hispanoamérica. 

 Recoñece algúns dos 
principais personaxes da 
independencia de 
Hispanoamérica. 

 Identifica e sitúa nun mapa os 
países que xurdiron das 
colonias españolas e 
portuguesas en América. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B3-1.1. Realiza 
eixos cronolóxicos 
dos 
acontecementos da 

     5 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

61 

 

primeira metade do 
século XIX. 

B3-2.1. Identifica 
xerarquías causais 
na guerra de 
independencia de 
Estados Unidos. 

     5 

B3-3.1. Explica as 
causas da 
Revolución 
francesa de 1789. 

     10 

B3-3.2. Explica 
esquematicamente 
o desenvolvemento 
da Revolución 
francesa. 

     20 

B3-4.1. Identifica 
nun mapa histórico 
a extensión do 
Imperio 
Napoleónico. 

     10 

B3-5.1. Analiza as 
ideas defendidas e 
as conclusións do 
Congreso de Viena 
relacionándoas 
coas súas 
consecuencias. 

     10 

B3-6.1. Compara 
as causas e o 
desenvolvemento 
das revolucións de 
1820, 1830 e 1848. 

     10 

B3-7.1. Describe e 
explica a 
unificación de Italia 
e a unificación de 
Alemaña. 

     15 

B3-8.1. Establece 
as características 
propias da pintura, 
a escultura e a 
arquitectura do 
Neoclasicismo e o 
Romanticismo a 
partir de fontes 
gráficas. 

     10 

B3-9.1. Realiza un 
friso cronolóxico 
explicativo da 
independencia das 
colonias 
hispanoamericanas 
ao comezo do 
século XIX. 

     5 

 

UNIDADE 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS 
INDUSTRIAIS E AS SÚAS 
CONSECUENCIAS SOCIAIS 

 Revolución ou revolucións industriais: 
características. 

 Transformacións técnicas e novas fontes 
de enerxía. 

 Cambios debidos á Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, poboación 
(migracións e o novo concepto de 
cidade). 

 O protagonismo de Gran Bretaña e a 
extensión do proceso de industrialización 
a outras zonas de Europa. A 
industrialización extraeuropea. 

 A Economía industrial: pensamento e 
primeiras crises. 

 O nacemento do proletariado e a 
organización da clase obreira: orixes do 
sindicalismo e correntes de pensamento, 
os partidos políticos obreiros. 

 Orixes e factores da Revolución 
Industrial. 

 As industrias pioneiras. 

 Transportes, comercio e capitais. 

 A difusión da industrialización. 

 Liberalismo económico e capitalismo. 

 A sociedade de clases. 

 Recoñecemento das orixes da 
Revolución Industrial e dos factores que a 
favoreceron. 

 Identificación das primeiras industrias que 
se sumaron á Revolución Industrial e os 
avances que as motivaron. 

 Análise dos transportes, o comercio e os 
capitais como elementos que potenciaron 
o desenvolvemento da Revolución 
Industrial. 

 Localización dos países en que a 
industrialización atopou unha maior 
difusión. 

 Identificación do liberalismo económico e 
do capitalismo como ideas xurdidas da 
Revolución Industrial. 

 Aproximación ao estudo da nova 
estrutura social resultado da Revolución 
Industrial: a sociedade de clases. 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do 
século XIX, establecendo os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias 
sociais. 

B2-2. Obter información, que permita explicar 
as Revolucións Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en 
liña nas que se ache dispoñible. 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, 
agricultura e poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do 
século XIX. 

B2-4. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizándoos 
adecuadamente e establecendo as rexións 
onde se produce ese avance. 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas que 
identifiquen as características da economía 
industrial e as correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos obreiros do 
século XIX. 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico con 
precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-1. Describir as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
establecendo os seus trazos 
característicos e as súas 
consecuencias sociais. 

B2-1.1. Identifica as causas da 
Primeira Revolución Industrial. 

 Identifica as causas da 
Revolución Industrial. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B2-2. Obter información, que 
permita explicar as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible. 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

 Analiza, identifica e explica os 
factores que favoreceron a 
Revolución Industrial e as 
industrias que as fomentaron 
consultando diversas fontes. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B2-3. Identificar os cambios nos 
transportes, agricultura e poboación 
que influíron ou foron consecuencia 
da Revolución Industrial do século 
XIX. 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

 Recoñece a aparición dunha 
nova estrutura social como 
consecuencia da Revolución 
Industrial e a importancia que 
o proletariado tivo nela. 

 Identifica e describe as clases 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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sociais da estrutura social. 

B2-4. Enumerar os países que 
iniciaron a industrialización, 
localizándoos adecuadamente e 
establecendo as rexións onde se 
produce ese avance. 

B2-4.1. Localiza nun mapa os 
países industrializados e as súas 
rexións industriais. 

 Identifica os países 
industrializados e as súas 
rexións industriais e localízaos 
nun mapa. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B2-5. Analizar e seleccionar ideas 
que identifiquen as características 
da economía industrial e as 
correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos 
obreiros do século XIX. 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

 Recoñece as ideas xurdidas 
coa Revolución Industrial 
(liberalismo económico e 
capitalismo) e identifica aos 
pensadores máis relevantes. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Análise de textos 

B2-6. Utilizar o vocabulario histórico 
con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

B2-6.1. Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas e as súas posibles 
solucións a partir de fontes 
históricas. 

 Explica as causas e 
consecuencias das crises 
económicas. 

Cuestionario 

B2-6.2. Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a 
partir de fontes historiográficas. 

 Analiza aspectos que 
expliquen o desenvolvemento 
económico do sector 
industrial. 

Comentario de textos 

B2-6.3. Comenta mapas que 
expliquen a evolución da extensión 
redes de transporte: ferrocarril, 
estradas e canles. 

 Comenta mapas que 
expliquen a evolución da 
extensión redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B2-1.1. Identifica 
as causas da 
Primeira 
Revolución 
Industrial. 

     15 

B2-2.1. Analiza 
comparativa e 
esquematicamente 
as dúas 
Revolucións 
Industriais. 

     30 
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B2-3.1. Sinala os 
cambios sociais 
máis relevantes do 
século XIX 
asociándoos ao 
proceso da 
Revolución 
Industrial. 

     10 

B2-4.1. Localiza 
nun mapa os 
países 
industrializados e 
as súas rexións 
industriais. 

     5 

B2-5.1. Compara 
as correntes de 
pensamento social 
da época da 
Revolución 
Industrial: 
socialismo utópico, 
socialismo 
científico e 
anarquismo. 

     25 

B2-6.1. Explica as 
causas e 
consecuencias das 
crises económicas 
e as súas posibles 
solucións a partir 
de fontes 
históricas. 

     5 

B2-6.2. Analiza 
aspectos que 
expliquen o 
desenvolvemento 
económico do 
sector industrial 
dos primeiros 
países 
industrializados, a 
partir de fontes 
historiográficas. 

     5 

B2-6.3. Comenta 
mapas que 
expliquen a 
evolución da 
extensión redes de 
transporte: 
ferrocarril, estradas 
e canles. 

     5 

 

 

 

 

UNIDADE 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de novembro 
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CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. AS REVOLUCIÓNS 
INDUSTRIAIS E AS SÚAS 
CONSECUENCIAS SOCIAIS 

 Revolución ou revolucións industriais: 
características. 

 A Segunda Revolución Industrial. 

 Identifica as novas enerxías e as novas 
industrias, elementos determinantes da II 
Revolución Industrial. 

 Recoñecemento do desenvolvemento e 
da creación de novos medios de 
transporte e comunicación como 
impulsores da difusión da II Revolución 
Industrial. 

 Identificación das novas potencias 
industriais: Estados Unidos, Alemaña e o 
Xapón Meixí. 

 Análise dos factores da mundialización 
da economía capitalista. 

B2-1. Describir as Revolucións Industriais do 
século XIX, establecendo os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias 
sociais. 

B2-2. Obter información que permita explicar 
as Revolucións Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en 
liña nas que se ache dispoñible. 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 
MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 A expansión colonial dos países 
industriais: causas, colonización e 
repartición de Asia, África e outros 
enclaves coloniais, consecuencias. 

 A expansión demográfica e as grandes 
migracións. 

 O imperialismo europeo. 

 O imperialismo non europeo. 

 Recoñecemento da expansión 
demográfica como causa das grandes 
migracións do século XIX. 

 Identificación das distintas causas da 
expansión imperialista. 

 Análise da repartición de África por parte 
dos imperios europeos. 

 Localización e identificación da expansión 
imperialista en Asia. 

 Análise das consecuencias do 
imperialismo. 

 Identificación do imperialismo non 
europeo: Xapón e Estados Unidos. 

B4-1. Describir as transformacións e conflitos 
xurdidos a finais do século XIX e comezos do 
século XX distinguindo o desenvolvemento 
dos mesmos e os factores desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e 
económica dos principais países europeos, 
ademais de Xapón e Estados Unidos, a finais 
do século XIX presentando información que 
explique tales feitos. 

B4-3. Describir a expansión imperialista de 
europeos, xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo as súas 
consecuencias. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-1. Describir as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
establecendo os seus trazos 
característicos e as súas 
consecuencias sociais. 

B2-1.2. Explica razoadamente a 
evolución cara á II Revolución 
Industrial. 

 Identifica as causas da 
Revolución Industrial. 

 Recoñece a expansión 
demográfica e as grandes 
migracións como 
consecuencias sociais da 
Revolución Industrial. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B2-2. Obter información, que 
permita explicar as Revolucións 
Industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes 
bibliográficas ou en liña nas que se 

B2-2.1. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas 
Revolucións Industriais. 

 Analiza, identifica e explica os 
factores que favoreceron a II 
Revolución Industrial e as 
industrias que a fomentaron 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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ache dispoñible. consultando diversas fontes. 

B4-1. Describir as transformacións 
e conflitos xurdidos a finais do 
século XIX e comezos do século 
XX distinguindo o desenvolvemento 
dos mesmos e os factores 
desencadeantes. 

B4-1.1. Realiza un diagrama 
explicando cadeas causais e 
procesos dentro do período “finais 
do século XIX e comezos do XX”. 

 Realiza un eixe cronolóxico 
cos acontecementos 
relacionados coa II Revolución 
Industrial. 

Cuestionario 

B4-2. Analizar a evolución política, 
social e económica dos principais 
países europeos, ademais de 
Xapón e Estados Unidos, a finais 
do século XIX presentando 
información que explique tales 
feitos. 

B4-2.1. Elabora un eixe cronolóxico 
con feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 
século XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia, Estados Unidos e Xapón. 

 Analiza e identifica os feitos 
que explican a evolución 
durante a Segunda Metade do 
século XIX de Inglaterra, 
Francia, Alemaña, Rusia. 
Estados Unidos e Xapón. 

Cuestionario 

B4-3. Describir a expansión 
imperialista de europeos, 
xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo 
as súas consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

 Valora as causas e as 
consecuencias do 
colonialismo. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B4-3.2. Localiza nun mapamundi as 
colonias das distintas potencias 
imperialistas. 

 Localiza en mapas as colonias 
das distintas potencias 
imperialistas. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B2-1.2. Explica 
razoadamente a 
evolución cara á II 
Revolución 
Industrial. 

     10 

B2-2.1. Analiza 
comparativa e 
esquematicamente 
as dúas 
Revolucións 
Industriais. 

     30 

B4-1.1. Realiza un 
diagrama 
explicando cadeas 
causais e procesos 

     5 
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dentro do período 
“finais do século 
XIX e comezos do 
XX”. 

B4-2.1. Elabora un 
eixe cronolóxico 
con feitos que 
explican a 
evolución durante a 
segunda metade 
do século XIX de 
Inglaterra, Francia, 
Alemaña, Imperio 
Austrohúngaro, 
Rusia, Estados 
Unidos e Xapón. 

     5 

B4-3.1. Identifica e 
explica 
razoadamente as 
causas e as 
consecuencias da 
expansión colonial 
da Segunda 
Metade do século 
XIX. 

     30 

B4-3.2. Localiza 
nun mapamundi as 
colonias das 
distintas potencias 
imperialistas. 

     20 

 

 

UNIDADE 5. OS CAMBIOS SOCIAIS. ORIXES E DESENVOLVEMENTO DO MOVEMENTO OBREIRO

  

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de novembro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. As REVOLUCIÓNS 
INDUSTRIAIS E As súas CONSECUENCIAS 
SOCIAIS 

 Revolución ou revolucións industriais: 
características. 

 O nacemento do proletariado e a 
organización da clase obreira: orixes do 
sindicalismo e correntes de pensamento, 
os partidos políticos obreiros. 

 Unha sociedade urbana e industrial. 

 O predominio burgués. 

 A clase obreira e os problemas sociais da 
industrialización. 

 As bases ideolóxicas do movemento 
obreiro. 

 Orixes e desenvolvemento do 
movemento obreiro. 

 A I e a II Internacional. 

 Análise da nova orde social coa cidade 
como centro. 

 Identificación das formas de vida da nova 
elite social e das clases medias. 

B2-3. Identificar os cambios nos transportes, 
na agricultura e na poboación que influíron ou 
foron consecuencia da Revolución Industrial 
do século XIX. 

B2-5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen as características da economía 
industrial e as correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos obreiros do 
século XIX. 
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 Recoñecemento das condicións de vida 
da clase obreira. 

 Identificación das ideoloxías en que se 
sustenta o movemento obreiro: o 
socialismo utópico, o socialismo marxista 
e o anarquismo. 

 Análise da aparición e o 
desenvolvemento do sindicalismo. 

 Análise das orixes, formación e 
obxectivos das Internacionais Socialistas. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B2-3. Identificar os cambios nos 
transportes, na agricultura e na 
poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución 
Industrial do século XIX. 

B2-3.1. Sinala os cambios sociais 
máis relevantes do século XIX 
asociándoos ao proceso da 
Revolución Industrial. 

 Sinala os cambios producidos 
nas sociedades industriais. 

 Identifica a cidade como o 
centro da nova sociedade. 

 Recoñece as formas de vida 
das elites sociais e da 
burguesía. 

 Identifica e describe os niveis 
de vida e as condicións de 
traballo da clase obreira. 

Control e proba 
obxectiva 

Cuestionario 

B2-3.3. Identifica en imaxes os 
elementos propios da vida nunha 
cidade industrial do século XIX. 

 Identifica os elementos 
propios da vida nunha cidade 
industrial do século XIX. 

Cuestionario 

B2-5. Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen as características 
da economía industrial e as 
correntes de pensamento que 
pretenden mellorar a situación dos 
obreiros do século XIX. 

B2-5.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

 Compara as correntes de 
pensamento social da 
Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo. 

Control e proba 
obxectiva 

Cuestionario 

Comentario de textos 

B2-5.2. Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

 Distingue e explica as 
características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

 Identifica e explica as orixes, o 
desenvolvemento e a crise da 
I e II Internacional Socialista. 

 Valora o papel do 
internacionalismo no século 
XIX e o legado das 
Internacionais ao sindicalismo 
e ao socialismo actuais. 

Control e proba 
obxectiva 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

69 

 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B2-3.1. Sinala os 
cambios sociais 
máis relevantes do 
século XIX 
asociándoos ao 
proceso da 
Revolución 
Industrial. 

     35 

B2-3.3. Identifica 
en imaxes os 
elementos propios 
da vida nunha 
cidade industrial do 
século XIX. 

     5 

B2-5.1. Compara 
as correntes de 
pensamento social 
da época da 
Revolución 
Industrial: 
socialismo utópico, 
socialismo 
científico e 
anarquismo. 

     40 

B2-5.2. Distingue e 
explica as 
características dos 
tipos de 
asociacionismo 
obreiro. 

     20 

 

 

UNIDADE 6. AS GRANDES POTENCIAS 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de decembro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 
MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 Evolución dos principais estados en 
Europa, América e Asia: 

 Inglaterra Vitoriana. 

 Francia: a III República e o II Imperio. 

 A Inglaterra vitoriana. 

 Francia: do Segundo Imperio á Terceira 
República. 

 O Segundo Reich alemán. 

 Os imperios plurinacionais. 

B4-1. Describir as transformacións e conflitos 
xurdidos a finais do século XIX e comezos do 
século XX distinguindo o seu 
desenvolvemento e os factores 
desencadeantes. 

B4-2. Analizar a evolución política, social e 
económica dos principais países europeos, 
ademais de Xapón e Estados Unidos a finais 
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 Alemaña bismarckiana, Imperio 
Austrohúngaro e Rusia. 

 Estados Unidos: da Guerra Civil ata 
comezos do século XX. 

 Xapón: transformacións de finais do 
século XIX. 

 A Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla 
Entente. 

 Estados Unidos, unha potencia 
emerxente. 

 As relacións internacionais (1870-1914). 

 Explicación das causas polas que a 
Inglaterra vitoriana converteuse no 
imperio máis importante. 

 Análise do proceso que levou a Francia 
do Segundo Imperio á Terceira 
República. 

 Recoñecemento da creación do Segundo 
Reich alemán e das causas da súa 
expansión. 

 Identificación dos trazos característicos 
dos distintos imperios plurinacionais 
(austrohúngaro, ruso e turco). 

 Recoñecemento de Estados Unidos 
como unha potencia emerxente. 

 Identificación dos problemas aos que se 
enfrontou Estados Unidos ata converterse 
en potencia. 

 Análise das relacións internacionais que 
se produciron en Europa desde 1870 ata 
a I Guerra Mundial. 

do século XIX presentando información que 
explique tales feitos. 

B4-3. Describir a expansión imperialista de 
europeos, xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo as súas 
consecuencias. 

B4-4. Comparar sinteticamente os distintos 
sistemas de alianzas do período da Paz 
Armada. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B4-2. Analizar a evolución política, 
social e económica dos principais 
países europeos, ademais de 
Xapón e Estados Unidos a finais do 
século XIX presentando 
información que explique tales 
feitos. 

B4-2.2. Explica as características 
que permiten identificar a Inglaterra 
Vitoriana. 

 Explica as características que 
permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana (apertura 
política e reformismo). 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

B4-2.3. Analiza textos relativos á 
época de Napoleón III en Francia. 

 Explica as claves da 
transformación de imperio 
francés dende o Segundo 
Imperio ata a III República. 

Comentario de textos 

B4-2.4. Identifica e explica 
razoadamente os feitos que 
converten a Alemaña durante o 
mandato de Bismarck nunha 
potencia europea. 

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

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

B4-3. Describir a expansión 
imperialista de europeos, 
xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, establecendo 
as súas consecuencias. 

B4-3.1. Identifica e explica 
razoadamente as causas e as 
consecuencias da expansión 
colonial da Segunda Metade do 
século XIX. 

 Recoñece os trazos propios 
de cada un dos imperios 
plurinacionais 
(austrohúngaros, ruso e turco). 

 Identifica a Estados Unidos 
como unha potencia 
emerxente desde a súa 
independencia ata a súa 
consolidación como nación 
democrática. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

Comentario de textos 

B4-4. Comparar sinteticamente os 
distintos sistemas de alianzas do 

B4-4.1. Describe as alianzas dos 
países máis destacados durante a 

 Recoñece as relacións 
internacionais que se 

Control e proba obxectiva 
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período da Paz Armada. Paz Armada. propiciaron en Europa no 
período 1870-1914. 

 Identifica a Tripla Alianza e a 
Tripla Entente como exemplos 
dos resultados das relacións 
internacionais do período 
1870-1914. 

Cuestionario. 

B8-1. Describir a situación dos 
Balcáns a finais do século XX, 
establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha 
perspectiva política, social e 
económica. 

B8-1.3. Compara utilizando mapas 
de situación dos países dos 
Balcáns desde os anos 80 ata a 
actualidade. 

 Analiza os conflitos sen 
resolver nos Balcáns 
utilizando un mapa. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

Comentario mapas históricos 

B8-5. Identificar o problema dos 
Balcáns enumerando as causas 
que explican o xurdimento de tal 
situación e resumindo os feitos que 
configuran o desenvolvemento de 
conflitos nesta zona. 

B8-5.2. Describe e analiza as 
causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da guerra dos 
Balcáns especialmente en 
Iugoslavia. 

 Identificar o problema dos 
Balcáns e enumerar as súas 
causas explicando os feitos 
que configuran o 
desenvolvemento de conflitos 
nesta zona. 

Cuestionario. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B4-2.2. Explica as 
características que 
permiten identificar 
a Inglaterra 
Vitoriana. 

     10 

B4-2.3. Analiza 
textos relativos á 
época de Napoleón 
III en Francia. 

     10 

B4-2.4. Identifica e 
explica 
razoadamente os 
feitos que 
converten a 
Alemaña durante o 
mandato de 
Bismarck nunha 
potencia europea. 

     15 

B4-3.1. Identifica e 
explica 
razoadamente as 

     35 
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causas e as 
consecuencias da 
expansión colonial 
da Segunda 
Metade do século 
XIX. 

B4-4.1. Describe 
as alianzas dos 
países máis 
destacados 
durante a Paz 
Armada. 

     20 

B8-1.3. Compara 
utilizando mapas 
de situación dos 
países dos Balcáns 
desde os anos 80 
ata a actualidade. 

     5 

B8-5.2. Describe e 
analiza as causas, 
o desenvolvemento 
e as 
consecuencias da 
guerra dos Balcáns 
especialmente en 
Iugoslavia. 

     5 

 

 

UNIDADE 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO 
MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 A I Guerra Mundial: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 

 As causas da guerra. 

 A Gran Guerra (1914-1918). 

 As consecuencias da guerra. 

 Comprensión das diversas causas que 
propiciaron o clima de tensión entre as 
potencias previo ao estalido da guerra. 

 Identificación do detonante da I Guerra 
Mundial. 

 Clasificación en dous bloques das forzas 
enfrontadas. 

 Recoñecemento das características 
propias da I Guerra Mundial. 

 Identificación das fases que atravesa a 
guerra. 

 Descrición das consecuencias da guerra 
(demográficas, económicas e sociais). 

B4-5. Distinguir os acontecementos que 
conducen á declaración das hostilidades da 
Primeira Guerra Mundial, desenvolvendo as 
súas etapas e as súas consecuencias. 

B4-6. Localizar fontes primarias e secundarias 
(en bibliotecas, Internet, etc.) e extraer 
información de interese, valorando 
criticamente a súa fiabilidade. 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico con 
precisión, inseríndoo no contexto histórico de 
finais do século XIX e comezos do XX. 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 

 Os tratados de paz e o novo mapa de B5-3. Identificar os Tratados de Paz da I 
Guerra Mundial establecendo como unha 
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As súas CONSECUENCIAS 

 Tratados de Paz e reaxuste internacional: 
a Sociedade de Nacións. 

Europa. 

 A Sociedade de Nacións e os problemas 
da posguerra. 

 Identificación das condicións de paz e as 
novas fronteiras en Europa tras a 
Conferencia de Paz de París. 

 Análise das consecuencias dunha paz 
imposta e as súas repercusións políticas. 

 Recoñecemento da Sociedade de 
Nacións como instrumento para manter 
unha paz duradeira. 

 Identificación dos problemas xurdidos na 
posguerra en Europa e nas colonias. 

consecuencia o xurdimento da Sociedade de 
Nacións. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B4-5. Distinguir os acontecementos 
que conducen á declaración das 
hostilidades da Primeira Guerra 
Mundial, desenvolvendo as súas 
etapas e as súas consecuencias. 

B4-5.1. Identifica a partir de fontes 
históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial. 

 Identifica causas que 
propiciaron a I Guerra 
Mundial. 

 Explica a formación dos dous 
bloques de alianzas 
internacionais. 

 Analiza a influencia das crises 
en Marrocos e nos Balcáns no 
estalido da I Guerra Mundial. 

 Identifica o atentado de 
Saraievo como o detonante da 
guerra. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B4-6. Localizar fontes primarias e 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) e extraer información 
de interese, valorando criticamente 
a súa fiabilidade. 

B4-6.1. Analiza e explica as 
distintas etapas da Gran Guerra a 
partir de mapas históricos. 

 Describe e compara as 
distintas fases da guerra. 

 Explica e valora a intervención 
de Estados Unidos na I Guerra 
Mundial. 

 Analiza e explica o 
desenvolvemento da guerra 
en Europa a partir de mapas 
históricos. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Comentario mapas históricos 

B4-7. Utilizar o vocabulario histórico 
con precisión, inseríndoo no 
contexto histórico de finais do 
século XIX e comezos do XX. 

B4-7.1. Extrae conclusións de 
gráficos e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra Mundial. 

 Extrae conclusións de gráficos 
e de imaxes sobre as 
consecuencias da I Guerra 
Mundial. 

 Analiza as repercusións 
demográficas, económicas e 
sociais da guerra. 

 Compara a repercusión da I 
Guerra Mundial sobre os 
distintos grupos sociais. 

Cuestionario 

B5-3. Identificar os Tratados de Paz 
da I Guerra Mundial establecendo 
como unha consecuencia o 

B5-3.1. Explica os acordos dos 
Tratados de Paz da I Guerra 
Mundial e analiza as súas 

 Explica os acordos dos 
tratados de paz da I Guerra 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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xurdimento da Sociedade de 
Nacións. 

consecuencias a curto prazo. Mundial. 

 Analiza o papel dos 
vencedores e os vencidos na 
Conferencia de Paz de París. 

 Valora as repercusións 
políticas dos tratados de paz. 

 Analiza as consecuencias dos 
tratados de paz a través de 
mapas históricos. 

B5-3.2. Analiza o papel que xoga a 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas. 

 Describe o papel da 
Sociedade de Nacións nas 
relacións internacionais. 

 Explica as causas dos 
problemas territoriais da 
posguerra. 

 Analiza como afectou a 
guerra ás colonias. 

Cuestionario 

Comentario de textos. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN % 
AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B4-5.1. Identifica a 
partir de fontes 
históricas ou 
historiográficas as 
causas da I Guerra 
Mundial. 

     25 

B4-6.1. Analiza e 
explica as distintas 
etapas da Gran 
Guerra. 

     25 

B4-7.1. Extrae 
conclusións de 
gráficos e de 
imaxes sobre as 
consecuencias da I 
Guerra Mundial. 

     25 

B5-3.1. Explica os 
acordos dos 
Tratados de Paz da 
I Guerra Mundial e 

     20 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

75 

 

analiza as súas 
consecuencias a 
curto prazo. 

B5-3.2. Analiza o 
papel que xoga a 
Sociedade de 
Nacións nas 
relacións 
internacionais, a 
partir de fontes 
históricas. 

     5 

 

 

UNIDADE 8. A REVOLUCIÓN RUSA E A URSS 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 
AS SÚAS CONSECUENCIAS 

 A revolución rusa, a formación e 
desenvolvemento da URSS. 

 A Rusia tsarista a comezos do século XX. 

 A Revolución de Febreiro de 1917. 

 A Revolución de Outubro e o nacemento 
da URSS. 

 A loita polo poder e o triunfo de Stalin. 

 A URSS baixo a ditadura estalinista. 

 Análise das causas que conduciron á 
Revolución de Febreiro de 1917 
(inmobilismo político, dificultades de 
modernización, fracaso das reformas…). 

 Recoñecemento dos trazos da 
Revolución de Febreiro de 1917: a caída 
do tsarismo e o Goberno provisional 

 Análise das causas que provocaron a 
Revolución de Outubro. 

 Aproximación ao estudo das 
consecuencias da Revolución de Outubro 
de 1917. 

 Comparación da Revolución de Febreiro 
coa de Outubro de 1917. 

 Identificación da loita polo poder na 
URSS que terminou co triunfo de Stalin. 

 Recoñecemento das particularidades 
políticas e económicas da URSS baixo a 
ditadura estalinista. 

B5-2. Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as 
súas etapas e os seus protagonistas máis 
significativos e establecendo as súas 
consecuencias. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 
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B5-2. Esquematizar o 
desenvolvemento da Revolución 
Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas 
máis significativos e establecendo 
as súas consecuencias. 

B5-2.1. Identifica e explica 
algunhas das causas da Revolución 
Rusa de 1917. 

 Explica cal era a situación de 
Rusia a comezos do século 
XX e cales foron os 
desencadeantes da 
Revolución rusa. 

 Compara a política que 
defendía cada un dos partidos 
de oposición ao tsarismo. 

 Analiza os motivos do 
malestar social en Rusia a 
comezos do século XX. 

 Valora os motivos polos que 
se frustraron as reformas 
abertas pola Revolución de 
1905. 

 Explica as causas profundas 
da Revolución de 1917. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B5-2. Esquematizar o 
desenvolvemento da Revolución 
Rusa de 1917 recoñecendo as súas 
etapas e os seus protagonistas 
máis significativos e establecendo 
as súas consecuencias. 

B5-2.2. Compara a Revolución 
Rusa de Febreiro de 1917 coa de 
Outubro de 1917. 

 Explica as diferenzas entre a 
Revolución Rusa de Febreiro 
de 1917 e a de Outubro de 
1917. 

 Valora a importancia da 
Revolución de Outubro. 

 Resume as loitas de poder 
tras a morte de Lenin. 

 Analiza e explica as políticas 
económicas e políticas do 
réxime de Stalin. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B5-2.1. Identifica e 
explica algunhas 
das causas da 
Revolución Rusa 
de 1917. 

     40 

B5-2.2. Compara a 
Revolución Rusa 
de Febreiro de 
1917 coa de 
Outubro de 1917. 

     60 
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UNIDADE 9. A ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. A GRAN DEPRESIÓN 

TEMPORALIZACIÓN: última semana de xaneiro e 1.ª de febreiro  

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 
AS SÚAS CONSECUENCIAS 

 Economía, sociedade e cultura da época: 
os anos vinte. 

 Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran 
Depresión e o New Deal. 

 Europa Occidental: entre a reconstrución 
e a crise. 

 Os desequilibrios da economía mundial. 

 A fráxil recuperación dos anos vinte. 

 O crac de 1929 e a Gran Depresión. 

 As políticas económicas fronte á Gran 
Depresión. 

 Unha sociedade en transformación. 

 Identificación das consecuencias 
económicas da guerra. 

 Recoñecemento do inicio dunha fráxil 
recuperación nos anos vinte. 

 Identificación das causas do crac 
bolsista. 

 Explicación do «xoves negro» e o 
afundimento da Bolsa. 

 Recoñecemento da Gran Depresión e da 
extensión da crise ao resto do mundo. 

 Análise das consecuencias sociais e 
políticas da crise. 

 Identificación das distintas iniciativas 
económicas para enfrontar a Gran 
Depresión. 

 Recoñecemento dos cambios culturais 
producidos ao longo do período de 
entreguerras. 

B5-1. Recoñecer as características do período 
de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, 
económicos, sociais ou culturais. 

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo 
os factores desencadeantes e as súas 
influencias na vida cotiá. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B5-1. Recoñecer as características 
do período de Entreguerras 
inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, 
sociais ou culturais. 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

 Explica os efectos económicos 
e financeiros da guerra para 
os países contendentes. 

 Compara a situación 
económica da posguerra en 
Estados Unidos e en Europa. 

 Describe a evolución da 
economía mundial entre 1919 
e 1924. 

 Analiza as distintas políticas 
para controlar a inflación e pór 
as bases para a recuperación 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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da economía mundial. 

 Valora a importancia dos 
novos medios de 
comunicación. 

 Explica por que a sociedade 
de entreguerras foi unha 
sociedade en transformación. 

B5-4. Explicar a Gran Depresión 
describindo os factores 
desencadeantes e as súas 
influencias na vida cotiá. 

B5-4.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión. 

 Observa e interpreta imaxes 
da Gran Depresión. 

 Valora criticamente os efectos 
sociais da Gran Depresión. 

 Analiza as consecuencias das 
masivas repatriacións de 
capitais estadounidenses. 

 Compara os efectos da crise 
nos países industrializados e 
nos exportadores de materias 
primas. 

Cuestionario 

B5-4.2. Comenta material variado 
como textos, gráficas... que 
explican a crise económica de 
1929. 

 Explica por que se afundiu a 
Bolsa de Nova York en 
outubro de 1929. 

 Analiza gráficas que explican 
aspectos da crise económica 
de 1929. 

 Analiza os efectos en cadea 
desatados polo crac bolsista. 

 Compara as políticas que os 
distintos países puxeron en 
marcha na década de 1930 
para frear a crise. 

 Analiza a política do New Deal 
e sinala que consecuencias 
tivo a súa aplicación. 

 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Comentario de textos. 

Comentario de gráficas. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B5-1.1. Explica as 
características do 
período de 

     20 
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Entreguerras. 

B5-4.1. Interpreta 
imaxes da Gran 
Depresión. 

     10 

B5-4.2. Comenta 
material variado 
como textos, 
gráficas... que 
explican a crise 
económica de 
1929. 

     70 

 

 

UNIDADE 10. O ASCENSO DOS TOTALITARISMOS FASCISTA E NAZI 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de febreiro 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 
AS SÚAS CONSECUENCIAS 

 O fascismos europeos e o nazismo 
alemán. 

 Democracias e ditaduras na Europa de 
entreguerras. 

 Ideoloxía e bases sociais do fascismo. 

 A Italia fascista. 

 A Alemaña nazi. 

 Recoñecemento da situación política da 
Europa de entreguerras. 

 Identificación da ideoloxía e das bases do 
fascismo. 

 Análise da evolución do fascismo en 
Italia: desde a etapa parlamentaria ata o 
establecemento da ditadura fascista. 

 Identificación da República de Weimar 
como a forma de goberno previa ao 
nazismo. 

 Aproximación da crise da república e o 
ascenso do nazismo. 

 Análise da ditadura nazi e das súas 
políticas sociais (racismo e 
antisemitismo) e económicas (autarquía e 
rearmamento).  

B5-1. Recoñecer as características do período 
de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, 
económicos, sociais ou culturais. 

B5-5. Recoñecer a transcendencia dos 
fascismos europeos como ideoloxías que 
conduciron ao desencadeamento de conflitos 
no panorama europeo do momento. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B5-1. Recoñecer as características 
do período de Entreguerras 
inseríndoas nos correspondentes 
aspectos políticos, económicos, 

B5-1.1. Explica as características 
do período de Entreguerras. 

 Explica a crise das 
democracias liberais europeas 
no período de entreguerras. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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sociais ou culturais.  Compara o que ocorreu nas 
novas democracias e nos 
países cunha longa tradición 
democrática na Europa de 
entreguerras. 

 Analiza e valora o avance das 
ideoloxías autoritarias, 
antidemocráticas e 
ultranacionalistas na Europa 
de entreguerras. 

B5-5. Recoñecer a transcendencia 
dos fascismos europeos como 
ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos no 
panorama europeo do momento. 

B5-5.1. Compara o fascismo 
italiano e o nazismo alemán. 

 Resume os factores que 
favoreceron a chegada ao 
poder de Mussolini. 

 Analiza as tácticas que 
empregou o fascismo para 
alcanzar o poder. 

 Explica como logrou a ditadura 
de Mussolini un estrito control 
da sociedade e da cultura. 

 Describe a evolución da 
economía italiana baixo o 
réxime fascista. 

 Explica que problemas 
debilitaron a República de 
Weimar. 

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

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

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Comentario de textos. 

B5-5.2. Distingue as principais 
características do fascismo.  

 Enumera e describe as 
principais características do 
fascismo. 

 Compara as características do 
fascismo coas dunha 
democracia. 

 Compara o totalitarismo 
fascista co comunista 
indicando as súas similitudes 
e diferenzas. 

 Investiga en internet sobre a 
orixe dos símbolos fascistas. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Comentario de textos. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 

Omítense 
elementos 

Evidenciase un  
cumprimento 

Clara evidencia 
de competencia 

Acada de xeito 
excepcional a 
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se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

fundamentais do 
indicador 
establecido 

suficiente do 
indicador 
establecido 

e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

B5-1.1. Explica as 
características do 
período de 
Entreguerras. 

     20 

B5-5.1. Compara o 
fascismo italiano e 
o nazismo alemán. 

     30 

B5-5.2. Distingue 
as principais 
características do 
fascismo.  

     50 

 

 

UNIDADE 11. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

TEMPORALIZACIÓN: última semana de febreiro e 1.ª de marzo 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 
AS SÚAS CONSECUENCIAS 

 As relacións internacionais do período de 
Entreguerras, viraxes cara á guerra. 

 Orixes do conflito e características xerais. 

 Desenvolvemento da Guerra. 

 Consecuencias da Guerra. 

 O Antisemitismo: o Holocausto. 

 Preparación da Paz e a ONU. 

 Orixes e causas da guerra. 

 O desenvolvemento da guerra. 

 A «nova orde» nazi en Europa. 

 As consecuencias da guerra. 

 Análise das relacións internacionais 
anteriores ao estalido da II Guerra 
Mundial. 

 Identificación do expansionismo nazi e 
fascista e da debilidade das democracias 
como orixe e causa da guerra. 

 Recoñecemento do Pacto xermano-
soviético como un indicio de proximidade 
dun conflito. 

 Recoñecemento das innovacións 
técnicas e a táctica militar durante a II 
Guerra Mundial. 

 Identificación das fases da guerra cos 
seus trazos e particularidades. 

 Análise da situación dos países 
conquistados pola Alemaña nazi. 

 Descrición das consecuencias da guerra 
(demográficas, morais, económicas e 
políticas). 

 Análise das conferencias de paz e os 
cambios territoriais. 

B5-6. Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra Mundial, 
distinguindo as que afectaron a Europa e as 
que afectaron aos Estados Unidos e Xapón. 

B5-7. Analizar o papel da guerra mundial como 
elemento de transformación da vida cotiá. 

B5-8. Obter e seleccionar información escrita e 
gráfica relevante, utilizando fontes primarias 
ou secundarias, relativa tanto ao período de 
Entreguerras como á II Guerra Mundial e a 
posguerra. 
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 Recoñecemento da creación da 
Organización de Nacións Unidas como 
instrumento para manter a paz. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B5-6. Establecer as etapas do 
desenvolvemento da II Guerra 
Mundial, distinguindo as que 
afectaron a Europa e as que 
afectaron a Estados Unidos e 
Xapón. 

B5-6.1. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da II 
Guerra Mundial a partir de fontes 
históricas. 

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

 Analiza a política 
expansionista dos réximes 
totalitarios. 

 Valora a reacción das 
democracias ante a política 
exterior alemá, rusa e 
xaponesa. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

Comentario de textos 

B5-6.2. Explica as etapas da II 
Guerra Mundial tanto na fronte 
europea como na guerra do 
Pacífico. 

 Explica as etapas da II Guerra 
Mundial. 

 Identifica as razóns do éxito 
inicial do exército alemán en 
Europa. 

 Explica as razóns do ataque 
de Xapón a Estados Unidos. 

 Analiza as consecuencias da 
invasión alemá da URSS. 

 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

B5-6.3. Analiza o desenvolvemento 
da II Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 

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

 Analiza a forma en que a 
Alemaña nazi sostivo o 
esforzo produtivo que esixiu a 
guerra. 

 Explica as razóns polas que 
certos sectores dos países 
ocupados colaboraron co 
réxime nazi. 

 Investiga a resistencia contra 
os nazis na propia Alemaña. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

Análise de mapas históricos. 

B5-7. Analizar o papel da guerra 
mundial como elemento de 
transformación da vida cotiá. 

B5-7.1. Describe as consecuencias 
da II Guerra Mundial. 

 Describe as consecuencias da 
II Guerra Mundial. 

 Recoñece a II Guerra Mundial 
como a maior catástrofe que 
sufriu a humanidade. 

 Analiza os cambios políticos e 
territoriais que experimentou 
Europa tras o final do conflito 
servíndose de mapas. 

 Explica os acordos asinados 
nas Conferencias de Ialta e de 
Potsdam. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

B5-8. Obter e seleccionar 
información escrita e gráfica 

B5-8.1. Analiza imaxes que 
explican o Holocausto levado a 

 Analiza imaxes que explican o 
Holocausto levado a cabo pola 

Control e proba obxectiva 
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relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa 
tanto ao período de Entreguerras 
como á II Guerra Mundial e a 
posguerra. 

cabo pola Alemaña Nazi. Alemaña Nazi 

 Recoñece o Holocausto 
levado a cabo pola Alemaña 
nazi como un crime contra a 
humanidade. 

Cuestionario. 

Análise de material gráfico 

B5-8.2. Sintetiza textos que 
explican a intervención da ONU nas 
relacións internacionais e asuntos 
de descolonización. 

 Describe e valora o labor e os 
obxectivos da ONU nas 
relacións internacionais. 

 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario. 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B5-6.1. Identifica e 
explica as causas 
desencadeantes da 
II Guerra Mundial a 
partir de fontes 
históricas. 

     20 

B5-6.2. Explica as 
etapas da II Guerra 
Mundial tanto na 
fronte europea 
como na guerra do 
Pacífico. 

     20 

B5-6.3. Analiza o 
desenvolvemento 
da II Guerra 
Mundial a partir de 
mapas históricos. 

     10 

B5-7.1. Describe 
as consecuencias 
da II Guerra 
Mundial. 

     20 

B5-8.1. Analiza 
imaxes que 
explican o 
Holocausto levado 
a cabo pola 
Alemaña Nazi. 

     20 

B5-8.2. Sintetiza 
textos que explican 
a intervención da 
ONU nas relacións 
internacionais e 

     10 
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asuntos de 
descolonización. 

 

 

 

UNIDADE 12. A GUERRA FRÍA 

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª e 3.ª semanas de marzo 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS 
MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 
ENFRONTAMENTOS 

 A formación do bloque comunista fronte 
ao bloque capitalista: a Guerra Fría. 

 Evolución da economía mundial de 
posguerra. 

 Características sociais e culturais de 
dous modelos políticos diferentes: 
comunismo e capitalismo. 

 Estados Unidos e a URSS como 
modelos. As dúas superpotencias. 
Conflitos: da Guerra Fría á Coexistencia 
Pacífica e a Distensión. 

 Xénese da Guerra Fría (1945-1947). 

 A máxima tensión (1948-1953). 

 A coexistencia pacífica (1954-1975). 

 Rebrote e final da Guerra Fría (1976-
1991). 

 Identifica os trazos que explican a orixe 
da Guerra Fría. 

 Descrición dos feitos que explican a 
aparición dos dous bloques e as súas 
sucesivas ampliacións. 

 Relación entre o cambio de líderes e o 
comezo da distensión. 

 Recoñecemento do movemento dos 
países non aliñados. 

 Identificación dos conflitos internos dos 
bloques e entre os bloques. 

 Análise de rebrote das tensións tras a 
«ofensiva» soviética e a reacción de 
Estados Unidos. 

 Identificación do final da Guerra Fría e a 
posterior reorganización da política 
internacional. 

B6-1. Describir os feitos políticos, económicos, 
sociais e culturais que explican o xurdimento 
dos dous bloques antagónicos, clasificándoos 
e presentándoos adecuadamente. 

B6-2. Distinguir feitos que explican o 
enfrontamento entre o bloque comunista e 
capitalista, revisando as noticias dos medios 
de comunicación da época. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia 
Pacífica e a Distensión e as súas 
consecuencias establecendo acontecementos 
que exemplifiquen cada unha destas etapas 
das relacións internacionais. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B6-1. Describir os feitos políticos, 
económicos, sociais e culturais que 
explican o xurdimento dos dous 
bloques antagónicos, clasificándoos 
e presentándoos adecuadamente. 

B6-1.1. Localiza nun mapa os 
países que forma o bloque 
comunista e capitalista. 

 Localiza nun mapa os países 
que forma o bloque comunista 
e capitalista. 

Control e proba obxectiva. 

Análise de mapas históricos. 

 B6-1.2. Compara os sistemas 
políticos, económicos e ideolóxicos 
dos dous bloques. 

 

 Compara os sistemas 
políticos, económicos e 
ideolóxicos dos dous bloques. 

 Explica o proceso que levou á 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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Guerra Fría. 

 Analiza o papel das Nacións 
Unidas durante a Guerra Fría. 

B6-2. Distinguir feitos que explican 
o enfrontamento entre o bloque 
comunista e capitalista, revisando 
as noticias dos medios de 
comunicación da época. 

B6-2.1. Identifica e explica os 
conflitos da Guerra Fría. 

 Investiga a guerra civil grega, 
os bandos e os apoios 
recibidos. 

 Identifica e explica que son o 
Plan Marshall, o COMECON, 
a OTAN, o Pacto de Varsovia, 
a SEATO, o Pacto de Bagdad. 

 Enumera e localiza nun mapa 
os países que formaban cada 
bloque. 

 Describe e analiza a 
expansión do enfrontamento 
entre os bloques a Asia. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario. 

Análise de mapas históricos. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a 
Coexistencia Pacífica e a 
Distensión e as súas 
consecuencias establecendo 
acontecementos que exemplifiquen 
cada unha destas etapas das 
relacións internacionais. 

B6-3.1. Identifica e explica as 
distintas etapas da Guerra Fría. 

 Explica e valora o papel dos 
líderes dos dous bloques na 
Guerra Fría. 

 Compara a coexistencia 
pacífica e a etapa de máxima 
tensión. 

 Describe o movemento dos 
países non aliñados. 

 Explica os factores que 
favoreceron o inicio do 
desxeo. 

 Analiza os conflitos internos 
que tiveron lugar en cada 
bloque e entre ambos os 
bloques. 

 Compara a situación de cada 
unha das dúas superpotencias 
ao longo da Guerra Fría. 

 Describe a revolución 
islamista en Irán, a invasión 
soviética de Afganistán e a 
caída do muro de Berlín. 

 Analiza a reacción de Estados 
Unidos ante a ofensiva 
estratéxica da URSS. 

 Valora a existencia de armas 
nucleares. 

 Valora o final da Guerra Fría. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 
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Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B6-1.1. Localiza 
nun mapa os 
países que forma o 
bloque comunista e 
capitalista. 

     10 

B6-1.2. Compara 
os sistemas 
políticos, 
económicos e 
ideolóxicos dos 
dous bloques. 

     20 

B6-2.1. Identifica e 
explica os conflitos 
da Guerra Fría. 

     35 

B6-3.1. Identifica e 
explica as distintas 
etapas da Guerra 
Fría. 

     35 

 

 

UNIDADE 13. EVOLUCIÓN DOS BLOQUES NUN MUNDO BIPOLAR 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS 
MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 
ENFRONTAMENTOS 

 Evolución da economía mundial de 
posguerra. 

 Características sociais e culturais de 
dous modelos políticos diferentes: 
comunismo e capitalismo. 

 A evolución dos bloques capitalista e 
comunista. 

 Explicación das fases da evolución do 
bloque capitalista: expansión e crise 
económica. 

B6-4. Comparar e analizar o modelo capitalista 
co comunista desde o punto de vista político, 
social, económico e cultural. 

B6-5. Identificar a materialización dos modelos 
comunista e capitalista exemplificando coa 
selección de feitos que durante este período 
afectan ás dúas grandes superpotencias: 
URSS e Estados Unidos. 

BLOQUE 8. A CRISE DO BLOQUE 
COMUNISTA 

 A URSS e as democracias populares. 

 A irrupción de M. Gorbachov: 
“Perestroika” e “Glasnost”. 

 A desintegración da URSS: CEI-
Federación Rusa e as novas repúblicas 
exsoviéticas. 

 A caída do muro de Berlín e a evolución 
dos países de Europa Central e Oriental. 

 A URSS. 

 As democracias populares en Europa 
oriental. 

 China, outro xigante comunista. 

 A expansión do comunismo por Asia e 
África. 

 O derrubamento do bloque comunista. 

 Descrición da evolución da URSS ata a 
morte de Breznev. 

B8-1. Describir a situación da URSS a finais 
do século XX, establecendo os seus trazos 
máis significativos desde unha perspectiva 
política, social e económica. 

B8-2. Resumir as políticas de M. Gorbachov 
nomeando as disposicións concernentes á 
“Perestroika” e á “Glasnost” e resaltando as 
súas influencias. 

B8-3. Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as repúblicas 
exsoviéticas recollendo informacións que 
resuman as novas circunstancias políticas e 
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 Análise da instauración do modelo 
comunista e a súa economía nas 
democracias populares de Europa 
oriental. 

 Explicación da crise das economías 
comunistas do leste de Europa 

 Identificación de China como a outra gran 
potencia comunista. 

 Descrición da expansión do comunismo 
por Asia e África 

 Análise do proceso de caída do bloque 
comunista desde o inicio do goberno de 
Gorbachov ata 1989. 

económicas. 

B8-4. Explicar a caída do muro de Berlín 
nomeando as súas repercusións nos países 
de Europa Central e Oriental. 

B8-6. Obter e seleccionar información de 
diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que determinan a 
crise do bloque comunista. 

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 Pensamento e cultura da sociedade 
capitalista na segunda metade do século 
XX: O Estado do Benestar. 

 O proceso de construción da Unión 
Europea: das Comunidades Europeas á 
Unión. Obxectivos e Institucións. 

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 
60 aos 90. 

 Xapón e os novos países asiáticos 
industrializados. 

 A evolución do bloque capitalista. 

 Estados Unidos. 

 A evolución de Europa occidental. 

 O marco asiático do capitalismo. 

 Explicación das fases da evolución do 
bloque capitalista: expansión e crise 
económica. 

 Análise da evolución económica dos 
Estados Unidos. 

 Identificación da política exterior de 
Estados Unidos e do seu papel de líder 
mundial. 

 Recoñecemento do Plan Marshall como 
motor da reconstrución de Europa 
occidental. 

 Descrición do proceso de unidade 
europea e dos obxectivos da Unión 
Europea. 

 Recoñecemento do Estado de benestar 
como o maior logro do capitalismo. 

 Identificación das singularidades do 
capitalismo en Xapón e outros países 
industriais asiáticos. 

B9-1. Distinguir os postulados que defende a 
cultura capitalista da segunda metade do 
século XX establecendo as liñas de 
pensamento e os logros obtidos. 

B9-2. Describir o Estado do Benestar, aludindo 
ás características significativas que inflúen na 
vida cotiá. 

B9-3. Explicar o proceso de construción da 
Unión Europea enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a súa evolución. 

B9-4. Coñecer os obxectivos que persegue a 
Unión Europea en relación coas Institucións 
que compoñen a súa estrutura. 

B9-6. Identificar as singularidades do 
capitalismo de Xapón e os novos países 
industriais asiáticos, establecendo trazos de 
carácter político, económico, social e cultural. 

B9-7. Obter e seleccionar información de 
diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que determinan o 
mundo capitalista.  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B6-4. Comparar e analizar o 
modelo capitalista co comunista 
desde o punto de vista político, 
social, económico e cultural. 

B6-4.1. Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas 
características da economía 
capitalista a partir de gráficas. 

 Describe o crecemento da 
economía entre 1950 e 1970. 

 Analiza as causas das crises 
dos anos setenta e oitenta do 
século XX. 

Control e proba obxectiva. 

Análise de gráficas históricas. 

B6-4.2. Establece razoada e  Explica as diferenzas entre o Control e proba obxectiva. 
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comparativamente as diferenzas 
entre o mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

modelo capitalista e o modelo 
comunista. 

 

Cuestionario 

B6-5. Identificar a materialización 
dos modelos comunista e 
capitalista exemplificando coa 
selección de feitos que durante este 
período afectan ás dúas grandes 
superpotencias: URSS e Estados 
Unidos. 

B6-5.1. Explica algunhas 
características da economía 
comunista a partir de gráficas. 

 Explica algunhas 
características da economía 
comunista a partir de gráficas. 

Control e proba obxectiva. 

Análise de gráficas históricas. 

B6-5.2. Identifica formas políticas 
do mundo occidental e do mundo 
comunista. 

 Identifica os países da Europa 
occidental. 

 Identifica os países 
capitalistas do Pacífico 
asiático. 

 Identifica a expansión do 
comunismo por Europa, Asia e 
África. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B8-1. Describir a situación da 
URSS a finais do século XX, 
establecendo os seus trazos máis 
significativos desde unha 
perspectiva política, social e 
económica. 

B8-1.1. Describe a expansión do 
comunismo polo mundo. 

 Analiza a expansión do 
comunismo por Asia e África. 

 Explica os trazos principais do 
socialismo africano e asiático. 

 Identifica a China como o 
outro xigante comunista. 

 Recoñece e valora a 
importancia da Revolución 
Cultural como o modelo 
diferenciador do comunismo 
chinés. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B8-1.2. Elabora un eixe cronolóxico 
que ordena os acontecementos que 
explican a desintegración da URSS 
formación da CEI e o xurdimento 
das repúblicas exsoviéticas. 

 Explica a desintegración da 
URSS, a formación da CEI e o 
xurdimento das repúblicas 
exsoviéticas. 

 Explica a orixe das tensións 
nacionalistas na URSS e a 
solución proposta por 
Gorbachov. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B8-2. Resumir as políticas de M. 
Gorbachov nomeando as 
disposicións concernentes á 
“Perestroika” e á “Glasnost” e 
resaltando as súas influencias. 

B8-2.1. Describe os trazos políticos 
e socioeconómicos da URSS desde 
a época de Breznev ata a de 
Gorbachov. 

 Define o concepto de 
nomenklatura. 

 Explica as condicións de vida 
do soviético medio. 

 Analiza a situación económica 
da URSS. 

 Describe as características da 
economía planificada. 

 Explica o proceso de 
desestalinización. 

 Valora a transformación da 
URSS tras a morte de Stalin. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B8-3. Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as repúblicas 
exsoviéticas recollendo 
informacións que resuman as 
novas circunstancias políticas e 
económicas. 

B8-3.1. Elabora un cadro sinóptico 
sobre a situación política e 
económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI-Federación 
Rusa. 

 Analizar a situación creada co 
xurdimento da CEI e as 
repúblicas exsoviéticas a 
través de mapas. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B8-4. Explicar a caída do muro de 
Berlín nomeando as súas 
repercusións nos países de Europa 

B8-4.2. Explica as novas relacións 
das repúblicas exsoviéticas con 

 Valora a situación actual dos 
países comunistas. 

Control e proba obxectiva. 
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Central e Oriental. Europa occidental. Cuestionario 

B8-6. Obter e seleccionar 
información de diversas fontes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que 
determinan a crise do bloque 
comunista. 

B8-6.1. Realiza unha procura 
guiada en Internet para explicar de 
xeito razoado a disolución do 
bloque comunista. 

 Obtén e selecciona 
información para explicar os 
diversos feitos que determinan 
a crise do bloque comunista. 

Cuestionario. 

B9-1. Distinguir os postulados que 
defende a cultura capitalista da 
segunda metade do século XX 
establecendo as liñas de 
pensamento e os logros obtidos. 

B9-1.1. Enumera as liñas de 
pensamento económico do mundo 
capitalista na segunda metade do 
século XX. 

 Identifica as causas do 
crecemento económico 
estadounidense dos anos 
cincuenta e sesenta. 

 Explica o proceso polo que 
Estados Unidos se converte 
en líder do mundo occidental. 

 Identifica os países 
beneficiados polo Plan 
Marshall. 

 Analiza a contestación social 
que se produciu en Europa 
occidental nos anos sesenta. 

 Identifica medidas económicas 
que se adoptaron para loitar 
contra a crise dos 70. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B9-2. Describir o Estado do 
Benestar, aludindo ás 
características significativas que 
inflúen na vida cotiá. 

B9-2.1. Identifica razonadamente 
as características e símbolos do 
Estado do Benestar. 

 Define que é o Estado de 
benestar. 

 Identifica e describe os trazos 
xerais do Estado de benestar 
e as modificacións que ha ir 
experimentando. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B9-3. Explicar o proceso de 
construción da Unión Europea 
enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a súa 
evolución. 

B9-3.1. Explica o proceso da 
construción da Unión Europea. 

 Describe o proceso de 
ampliación europea. 

 Explica os obxectivos da CEE. 

 Valora a importancia de cada 
un dos pasos na creación da 
Unión Europea. 

 Sitúa nun mapa aos países 
membros da Unión Europea. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B9-4. Coñecer os obxectivos que 
persegue a Unión Europea en 
relación coas Institucións que 
compoñen a súa estrutura. 

B9-4.1. Relaciona razoadamente as 
Institucións da Unión Europea cos 
obxectivos que esta persegue. 

 Identifica a función das 
institucións da Unión Europea. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B9-6. Identificar as singularidades 
do capitalismo de Xapón e os 
Novos Países Industriais Asiáticos, 
establecendo trazos de carácter 
político, económico, social e 
cultural. 

B9-6.1. Establece razoadamente as 
características e símbolos que 
explican aspectos singulares do 
capitalismo de Xapón e a área do 
Pacífico. 

 Define que son as «Sogo 
Shoshas» e o milagre 
xaponés. 

 Compara as causas do 
crecemento económico de 
Xapón co dos outros países 
asiáticos. 

 Analiza as relacións 
comerciais de Xapón co resto 
do mundo. 

 Identifica o Pacífico asiático 
como unha zona económica 
emerxente. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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B9-7. Obter e seleccionar 
información de diversas fontes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que 
determinan o mundo capitalista. 

B9-7.1. Explica o modelo capitalista 
dun país elaborando información a 
partir dunha procura guiada en 
internet. 

 Explica as diferenzas entre o 
modelo capitalista e o modelo 
comunista a partir da análise 
de documentos e da procura 
de información en diversas 
fontes. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B6-4.1. Explica 
algunhas 
características da 
economía 
capitalista a partir 
de gráficas. 

     5 

B6-4.2. Establece 
razoada e 
comparativamente 
as diferenzas entre 
o mundo capitalista 
e o mundo 
comunista. 

     15 

B6-5.1. Explica 
algunhas 
características da 
economía 
comunista a partir 
de gráficas. 

     5 

B6-5.2. Identifica 
formas políticas do 
mundo occidental e 
do mundo 
comunista. 

     10 

B8-1.1. Describe a 
expansión do 
comunismo polo 
mundo. 

     5 

B8-1.2. Elabora un 
eixe cronolóxico 
que ordena os 
acontecementos 
que explican a 
desintegración da 

     5 
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URSS formación 
da CEI e o 
xurdimento das 
repúblicas 
exsoviéticas. 

B8-2.1. Describe 
os trazos políticos 
e socioeconómicos 
da URSS desde a 
época de Breznev 
ata a de 
Gorbachov. 

     5 

B8-3.1. Elabora un 
cadro sinóptico 
sobre a situación 
política e 
económica das 
repúblicas 
exsoviéticas e a 
CEI-Federación 
Rusa. 

     5 

B8-4.2. Explica as 
novas relacións 
das repúblicas 
exsoviéticas con 
Europa occidental. 

     5 

B8-6.1. Realiza 
unha procura 
guiada en Internet 
para explicar de 
xeito razoado a 
disolución do 
bloque comunista. 

     5 

B9-1.1. Enumera 
as liñas de 
pensamento 
económico do 
mundo capitalista 
na segunda 
metade do século 
XX. 

     10 

B9-2.1. Identifica 
razonadamente as 
características e 
símbolos do 
Estado do 
Benestar. 

     5 

B9-3.1. Explica o 
proceso da 
construción da 
Unión Europea. 

     10 

B9-4.1. Relaciona 
razoadamente as 
Institucións da 
Unión Europea cos 
obxectivos que 
esta persegue. 

     5 

B9-6.1. Establece 
razoadamente as 
características e 

     5 
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símbolos que 
explican aspectos 
singulares do 
capitalismo de 
Xapón e a área do 
Pacífico. 

B9-7.1. Explica o 
modelo capitalista 
dun país 
elaborando 
información a partir 
dunha procura 
guiada en internet. 

     5 

 

 

UNIDADE 14. DESCOLONIZACIÓN E TERCEIRO MUNDO 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A DESCOLONIZACIÓN E O 
TERCEIRO MUNDO 

 Orixes, causas e factores da 
descolonización. 

 Desenvolvemento do proceso 
descolonizador: o papel da ONU. 

 O Terceiro Mundo e o Movemento de 
Países Non Aliñados: problemas dos 
países do Terceiro Mundo. 

 As relacións entre os países 
desenvolvidos e non desenvolvidos, o 
nacemento da axuda internacional. 

 Concepto e causas da descolonización. 

 Etapas do proceso descolonizador. 

 A descolonización de Asia. 

 Oriente Próximo e o Magreb. 

 A independencia do África subsahariana. 

 A herdanza colonial. 

 Análise das orixes do proceso de 
descolonización (impacto da II Guerra 
Mundial, rendibilidade dos imperios, 
Conferencia de Bandung, etc.). 

 Identificación das distintas etapas que 
seguiu o proceso de descolonización. 

 Análise da descolonización das colonias 
de Asia. 

 Descrición do proceso descolonizador 
nas rexións de Oriente Próximo e o 
Magreb. 

 Análise da creación do Estado de Israel e 
os conflitos aparellados a ela. 

 Recoñecemento dos trazos da 
independencia do África subsahariana 
por parte das nacións europeas (Gran 
Bretaña, Francia, Bélxica e Portugal). 

 Análise e valoración das consecuencias 
do proceso descolonizador (pobreza, 
conflitividade. Inestabilidade, 
desigualdade). 

B7-1. Explicar os motivos e os feitos que 
conducen á descolonización establecendo as 
causas e factores que explican o proceso. 

B7-2. Describir as etapas e consecuencias do 
proceso descolonizador e identificar as que 
afectan a unhas colonias e a outras, 
establecendo feitos e personaxes significativos 
de cada proceso. 

B7-3. Analizar o subdesenvolvemento do 
Terceiro Mundo e establecer as causas que o 
explican. 

B7-4. Definir o papel da ONU na 
descolonización analizando información que 
demostre as súas actuacións. 

B7-5. Apreciar o nacemento da axuda 
internacional e o xurdimento das relacións 
entre os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, reproducindo as formas de 
axuda ao desenvolvemento e describindo as 
formas de neocolonialismo dentro da política 
de bloques. 

B7-6. Obter e seleccionar información de 
fontes primarias ou secundarias, analizando a 
súa credibilidade e considerando a 
presentación gráfica ou escrita. 

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os principais 
feitos que interveñen no proceso 
descolonizador e describir as súas 
consecuencias a partir de distintas fontes de 
información, en liña ou bibliográficas.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B7-1. Explicar os motivos e os 
feitos que conducen á 
descolonización establecendo as 
causas e factores que explican o 
proceso. 

B7-1.1. Localiza nun mapa as 
zonas afectadas pola 
descolonización e os seus conflitos. 

 Localiza en diversos mapas as 
zonas e países afectados pola 
descolonización e os seus 
conflitos. 

Control e proba obxectiva 

Comentario de mapas 
históricos 

B7-2. Describir as etapas e 
consecuencias do proceso 
descolonizador e identificar as que 
afectan a unhas colonias e a 
outras, establecendo feitos e 
personaxes significativos de cada 
proceso. 

B7-2.1. Establece de forma 
razoada as distintas causas e feitos 
factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización. 

 Establece das causas que 
desencadean o proceso 
descolonización. 

 Explica as fases da 
descolonización e a que zonas 
afectou cada unha. 

 Define conceptos como 
descolonización, non aliñación 
e antiimperialismo. 

 Analiza e valora as posturas 
da URSS e Estados Unidos 
sobre a descolonización. 

 Explica a influencia das 
ideoloxías indixenistas no 
proceso. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B7-2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización 
de Asia e de África. 

 Compara os procesos de 
descolonización da India e de 
Indonesia. 

 Compara a revolución exipcia 
de Nasser coa islámica de 
Irán. 

 Compara a descolonización de 
Marrocos e Alxeria. 

 Compara o proceso 
descolonizador das colonias 
francesas e as colonias 
británicas en África. 

 Sinala as diferenzas entre Irán 
e os procesos de 
independencia en Asia. 

 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B7-3. Analizar o 
subdesenvolvemento do Terceiro 
Mundo e establecer as causas que 
o explican. 

B7-3.1. Analiza as características 
dos países do Terceiro Mundo a 
partir de gráficas. 

 Analiza e describe as 
características dos países do 
Terceiro Mundo a partir de 
gráficas e diversos textos. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

Comentario de gráficas 
históricas 

B7-4. Definir o papel da ONU na 
descolonización analizando 
información que demostre as súas 
actuacións. 

B7-4.1. Explica as actuacións da 
ONU no proceso descolonizador a 
partir de fontes históricas. 

 Analiza o papel da ONU na 
descolonización. 

Control e proba obxectiva. 

 

B7-5. Apreciar o nacemento da 
axuda internacional e o xurdimento 
das relacións entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
reproducindo as formas de axuda 
ao desenvolvemento e describindo 
as formas de neocolonialismo 
dentro da política de bloques. 

B7-5.1. Explica a evolución das 
relacións entre os países 
desenvolvidos e os países en vías 
de desenvolvemento, comparando 
a axuda internacional coa 
intervención neocolonialista. 

 Identifica os termos Norte-Sur, 
subdesenvolvemento, terceiro 
mundo, intercambio desigual, 
neocolonialismo coas 
relacións entre países 
desenvolvidos e os países en 
vías de desenvolvemento. 

 Enumera os principais 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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problemas dos países do 
terceiro mundo. 

 Explica as causas e as 
características do 
subdesenvolvemento. 

 Analiza a orixe dos conflitos 
internos que padecen estes 
países. 

B7-6. Obter e seleccionar 
información de fontes primarias ou 
secundarias, analizando a súa 
credibilidade e considerando a 
presentación gráfica ou escrita. 

B7-6.1. Localiza nun mapa os 
Países do Terceiro Mundo. 

 Localiza a través do uso de 
mapas os Países do Terceiro 
Mundo. 

Control e proba obxectiva. 

Comentario mapas históricos 

B7-6.2. Analiza textos e imaxes do 
Movemento de Países Non 
Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos. 

 Analiza textos e imaxes 
relacionados coa Conferencia 
de Bandung pola que se crea 
o Movemento de Países Non 
Aliñados. 

 

Cuestionario. 

B7-7. Ordenar cronoloxicamente os 
principais feitos que interveñen no 
proceso descolonizador e describir 
as súas consecuencias a partir de 
distintas fontes de información, en 
liña ou bibliográficas. 

B7-7.1. Elabora liñas do tempo que 
interrelacionen feitos políticos, 
económicos e sociais dos países 
capitalistas, comunistas e do 
Terceiro Mundo. 

 Analiza os principais feitos que 
interveñen no proceso 
descolonizador e describe as 
súas consecuencias a partir 
de distintas fontes de 
información, en liña ou 
bibliográficas. 

Cuestionario 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B7-1.1. Localiza 
nun mapa as zonas 
afectadas pola 
descolonización e 
os seus conflitos. 

     10 

B7-2.1. Establece 
de forma razoada 
as distintas causas 
e feitos factores 
que desencadean 
e explican o 
proceso 
descolonización. 

     30 

B7-2.2. Identifica e      10 
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compara as 
características da 
descolonización de 
Asia e de África. 

B7-3.1. Analiza as 
características dos 
países do Terceiro 
Mundo a partir de 
gráficas. 

     10 

B7-4.1. Explica as 
actuacións da ONU 
no proceso 
descolonizador a 
partir de fontes 
históricas. 

     5 

B7-5.1. Explica a 
evolución das 
relacións entre os 
países 
desenvolvidos e os 
países en vías de 
desenvolvemento, 
comparando a 
axuda internacional 
coa intervención 
neocolonialista. 

     5 

B7-6.1. Localiza 
nun mapa os 
Países do Terceiro 
Mundo. 

     10 

B7-6.2. Analiza 
textos e imaxes do 
Movemento de 
Países Non 
Aliñados e dos 
países 
subdesenvolvidos. 

     10 

B7-7.1. Elabora 
liñas do tempo que 
interrelacionen 
feitos políticos, 
económicos e 
sociais dos países 
capitalistas, 
comunistas e do 
Terceiro Mundo. 

     10 

 

 

UNIDADE 15. AMÉRICA NO SÉCULO XX 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A DOMINACIÓN EUROPEA DO  Estados Unidos, potencia hemisférica B4-2. Analizar a evolución política, social e 
económica dos principais países europeos, 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

96 

 

MUNDO E A I GUERRA MUNDIAL 

 Evolución dos principais estados en 
Europa, América e Asia: 

 Estados Unidos: da Guerra Civil ata 
comezos do século XX. 

(1898-1929). 

 América Latina na época dos 
radicalismos (1900-1929). 

 Recoñecemento do soño imperial de 
Estados Unidos. 

 Explicación da posición dos Estados 
Unidos ante a I Guerra Mundial. 

 Identificación das políticas de Estados 
Unidos durante os anos vinte do século 
XX. 

 Análise da situación de América Latina 
nas primeiras décadas século XX. 

 Recoñecemento do intervencionismo 
estadounidense en América Latina. 

 Descrición das políticas oligárquicas e 
radicais en América Latina. 

ademais de Xapón e Estados Unidos a finais 
do século XIX presentando información que 
explique tales feitos. 

BLOQUE 5. O PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, A II GUERRA MUNDIAL E 
As súas CONSECUENCIAS 

 Estados Unidos e a crise de 1929: la 
Gran Depresión e o New Deal. 

 Estados Unidos: do crac de 1929 á 
Guerra Fría (1929-1960). 

 Identificación do New Deal de Roosevelt 
como o instrumento para facer fronte á 
Gran Depresión. 

 Análise da participación de Estados 
Unidos na II Guerra Mundial e as súas 
consecuencias. 

B5-4. Explicar a Gran Depresión describindo 
os factores desencadeantes e as súas 
influencias na vida cotiá. 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOUS 
MUNDOS DIFERENTES E OS SEUS 
ENFRONTAMENTOS 

 Estados Unidos e a URSS como 
modelos. As dúas superpotencias. 
Conflitos: da Guerra Fría á Coexistencia 
Pacífica e a Distensión. 

 Estados Unidos: do crac de 1929 á 
Guerra Fría (1929-1960). 

 América Latina: populismo, ditaduras e 
revolución (1929-1960). 

 Recoñecemento da política interior da 
Guerra Fría como ferramenta de 
contención do comunismo. 

 Identificación da resposta dos países de 
América Latina á crise e os efectos da 
Gran Depresión: populismos, ditaduras e 
revolucións. 

 Recoñecemento da posición de América 
Latina ante a Segunda Guerra Mundial e 
a Guerra Fría. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a Coexistencia 
Pacífica e a Distensión e as súas 
consecuencias establecendo acontecementos 
que exemplifiquen cada unha destas etapas 
das relacións internacionais. 

BLOQUE 9. O MUNDO CAPITALISTA NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 Evolución dos Estados Unidos: dos anos 
60 aos 90. 

 Guerra Fría e hexemonía: Estados 
Unidos de Kennedy a Clinton (1960-
2000). 

 Análise da política da «Nova Fronteira». 

 Recoñecemento da loita polos dereitos 
civís do goberno do presidente Kennedy. 

 Descrición dos cambios sociais na era 
conservadora. 

 Recoñecemento do final da Guerra Fría e 
da hexemonía estadounidense. 

B9-5. Describir a evolución política, social e 
económica de Estados Unidos desde os anos 
60 aos 90 do século XX sintetizando os 
aspectos que explican a transformación da 
sociedade norteamericana e que constitúen 
elementos orixinarios do Estado do Benestar. 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE 
UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 Revolución e democratización en América 
Latina (1960-2000). 

B10-5. Analizar a evolución política, 
económica, social e cultural de 
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 Hispanoamérica: situación actual.   Identificación da Revolución cubana e 
recoñecemento da súa influencia. 

 Descrición dos movementos golpistas e 
revolucionarios en América Latina. 

 Análise da ditadura chilena e o seu 
reflexo noutras novas ditaduras. 

 Recoñecemento da evolución das formas 
de goberno de América Latina cara á 
democracia. 

Hispanoamérica. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B4-2. Analizar a evolución política, 
social e económica dos principais 
países americanos, a finais do 
século XIX presentando 
información que explique tales 
feitos. 

B4-2.1. Elabora un informe con 
feitos que explican a evolución 
durante a segunda metade do 
século XIX dos principais países 
americanos. 

 Recoñece conceptos como 
estado libre asociado, WASP, 
red scare, Lei Keating-Owen, 
Lei sobre Cotas de Urxencia, 
«lei seca». 

 Explica os intereses de 
Estados Unidos na 
construción do Canal de 
Panamá e a que países 
afectou negativamente.  

 Analiza a intervención de 
Estados Unidos na Primeira 
Guerra Mundial e as súas 
consecuencias. 

 Valora o significado dos 
«felices anos vinte». 

 Explica as características 
económicas e políticas dos 
anos 20 do século XX. 

 Define conceptos como 
intervencionismo, república 
bananeira, modelo oligárquico. 

 Explica os trazos do 
radicalismo. 

 Analiza a política de Estados 
Unidos en América Central no 
primeiro terzo do século XX. 

 Valora o crecemento das 
economías latinoamericanas a 
comezos do século XX. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B5-4. Explicar a Gran Depresión 
describindo os factores 
desencadeantes e as súas 
influencias na vida cotiá. 

B5-4.1. Interpreta os factores 
desencadeantes da Gran 
Depresión e os efectos producidos. 

 Recoñece o discurso do New 
Deal como unha das pezas 
básicas da historia de Estados 
Unidos no século XX. 

 Compara as políticas de 
Hoover e Roosevelt para facer 
fronte á Gran Depresión. 

 Analiza o problema da 
desigualdade racial en 
Estados Unidos. Comenta a 
evolución das exportacións 
dos países de América Latina 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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e como incidiu nelas a Gran 
Depresión. 

 Identifica o tipo de industrias 
que se desenvolveron nalgúns 
países de América Latina tras 
a crise de 1929. 

 Explica como afectou a Gran 
Depresión á estabilidade 
política de América Latina. 

B6-3. Interpretar a Guerra Fría, a 
Coexistencia Pacífica e a 
Distensión e as súas 
consecuencias establecendo 
acontecementos que exemplifiquen 
cada unha destas etapas das 
relacións internacionais. 

B6-3.1. Selecciona 
acontecementos e imaxes que se 
identifican co mundo capitalista e o 
mundo comunista. 

 Analiza a actitude dos países 
latinoamericanos ante a II 
Guerra Mundial. 

 Recoñece os líderes 
populistas e ditadores de 
América Latina. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B9-5. Describir a evolución política, 
social e económica de Estados 
Unidos desde os anos 60 aos 90 do 
século XX sintetizando os aspectos 
que explican a transformación da 
sociedade norteamericana e que 
constitúen elementos orixinarios do 
Estado do Benestar. 

B9-5.1. Realiza un informe onde se 
sinalen os feitos máis significativos 
de tipo político, social e económico 
de Estados Unidos desde os anos 
60 aos 90. 

 Recoñece as razóns do 
fracaso da Alianza para o 
Progreso. 

 Explica as principais 
reivindicacións do Black 
Power. 

 Recoñece a política do 
presidente Reagan respecto a 
URSS. 

 Explica a política exterior de 
Estados Unidos respecto a 
antiga Iugoslavia durante o 
mandato de Clinton. 

 Recoñece conceptos como 
hexemonía, illacionismo, 
neocon ou Nova Dereita, 
Impeachment, «Contra». 

 Explica como variou a política 
de Estados Unidos respecto 
Latinoamérica neste período. 

 Compara as diferenzas en 
política exterior e en política 
social de republicanos e 
demócratas. 

 Valora a loita polos dereitos 
civís en Estados Unidos e 
analiza os seus resultados. 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 

B10-5. Analizar a evolución política, 
económica, social e cultural de 
Hispanoamérica. 

B10-5.1. Describe os principais 
movementos políticos, económicos, 
sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

 Explica que foi e que fixo a 
Fronte Sandinista. 

 Recoñece acontecementos 
históricos relacionados coa 
axitación revolucionaria en 
América Latina. 

 Identifica as Guerrillas 
suramericanas e recoñece se 
algunha está activa e se 
existen conflitos abertos. 

 Define conceptos como 
castrismo, antiimperialismo, 
teoloxía da liberación, 
golpismo. 

 Explica o proceso que deu 
lugar ao triunfo da Revolución 

Control e proba obxectiva. 

Cuestionario 
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cubana en 1959 e a súa 
evolución ata hoxe. 

 Analiza a política represiva 
das novas ditaduras militares 
latinoamericanas da década 
de 1970. 

 Enumera os factores que 
favoreceron as transicións 
democráticas en América 
Latina. 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B4-2.1. Elabora un 
informe con feitos 
que explican a 
evolución durante a 
segunda metade 
do século XIX dos 
principais países 
americanos. 

     20 

B5-4.1. Interpreta 
os factores 
desencadeantes da 
Gran Depresión e 
os efectos 
producidos. 

     10 

B6-3.1. Selecciona 
acontecementos e 
imaxes que se 
identifican co 
mundo capitalista e 
o mundo 
comunista. 

     20 

B9-5.1. Realiza un 
informe onde se 
sinalen os feitos 
máis significativos 
de tipo político, 
social e económico 
de Estados Unidos 
desde os anos 60 
aos 90. 

     30 
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B10-5.1. Describe 
os principais 
movementos 
políticos, 
económicos, 
sociais e culturais 
da Hispanoamérica 
actual. 

     20 

 

 

UNIDADE 16. XEOPOLÍTICA DO MUNDO ACTUAL 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE 
UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 A caída do muro de Berlín e os atentados 
de Nova York: a globalización e os 
medios de comunicación. A ameaza 
terrorista nun mundo globalizado. O 
impacto científico e tecnolóxico. 

 Europa: reto e unión. 

 África Islámica, subsahariana e 
Sudáfrica. 

 A India e China do século XX ao século 
XXI: evolución política, económica, social 
e de mentalidades. 

 Un novo contexto internacional. 

 As guerras no cambio de milenio. 

 O terrorismo e outros novos conflitos. 

 A primavera árabe. 

 Análise do novo equilibrio mundial. 

 Identificación da hexemonía de Estados 
Unidos e do papel da Unión Europea nas 
relacións internacionais. 

 Recoñecemento das potencias 
emerxentes. 

 Análise das guerras do Golfo 

 Análise das causas e consecuencias dos 
conflitos de Europa do leste. 

 Análise das causas e consecuencias dos 
conflitos africanos. 

 Descrición do concepto de terrorismo. 

 Identificación do terrorismo internacional 
e doutros problemas que provocan 
inestabilidade. 

 Recoñecemento da primavera árabe 
como ciclo revolucionario que supuxo o 
derrocamento de ditadores e de certa 
inestabilidade. 

B10-1. Analizar as características da 
globalización describindo a influencia que 
sobre este fenómeno teñen os medios de 
comunicación e o impacto que os medios 
científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 
actual. 

B10-2. Describir os efectos da ameaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá e 
explicar as súas características. 

B10-3. Resumir os retos que ten a Unión 
Europea no mundo actual distinguindo os 
problemas que posúe para mostrarse como 
zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10-6. Describir a evolución do mundo 
islámico na actualidade resumindo os seus 
trazos económicos, políticos, relixiosos e 
sociais. 

B10-7. Distinguir a evolución dos países de 
África distinguindo e relacionando as súas 
zonas xeoestratéxicas. 

B10-8. Resumir a evolución de China e a India 
desde finais do século XX ao século XXI, 
seleccionando trazos políticos, económicos, 
sociais e de mentalidades. 

B10-9. Obter e seleccionar información de 
diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que determinan o 
mundo actual. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B10-1. Analizar as características 
da globalización describindo a 
influencia que sobre este fenómeno 
teñen os medios de comunicación e 

B10-1.1. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade 
e obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e 

 Identifica as razóns polas que 
determinados grupos poden 
influír sobre a política exterior 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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o impacto que os medios científicos 
e tecnolóxicos teñen na sociedade 
actual. 

outros medios dixitais. dos Estados. 

 Recoñece a hexemonía 
estadounidense. 

 Valora a importancia de 
controlar a información e a súa 
relación co poder nun mundo 
globalizado. 

 Analiza a importancia das 
potencias emerxentes. 

 Recoñece as vantaxes que 
obtén Al Qaeda da 
globalización. 

B10-2. Describir os efectos da 
ameaza terrorista (yihadismo, etc.) 
sobre a vida cotiá e explicar as 
súas características. 

B10-2.1. Realiza unha procura 
guiada en Internet sobre a ameaza 
terrorista, organizacións que a 
sustentan, actos máis relevantes 
(Nova York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-X, etc.), os seus 
símbolos e repercusións na 
sociedade (a cidadanía ameazada, 
as asociacións de vítimas, a 
mediación en conflitos, etc.) e 
analiza e comunica a información 
máis relevante. 

 Indica os factores que sinala a 
ONU como posibles causas do 
terrorismo. 

 Identifica que sucedeu en 
Nova York o 11 de setembro 
de 2001 e os obxectivos dos 
terroristas. 

 Analiza a ideoloxía de Al 
Qaeda. 

 Define terrorismo internacional 
e armas de destrución masiva. 

 Valora a necesidade de 
controlar as armas de 
destrución masiva. 

 Investiga algún atentado 
terrorista islamista recente. 

 Indica os factores que sinala a 
ONU como posibles causas do 
terrorismo. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B10-3. Resumir os retos que ten a 
Unión Europea no mundo actual 
distinguindo os problemas que 
posúe para mostrarse como zona 
xeopolítica unida fronte a outras 
áreas. 

B10-3.1. Identifica os retos actuais 
da Unión Europea a partir de novas 
xornalísticas seleccionadas. 

 Analiza a irrelevancia da 
Unión Europea en moitos 
grandes problemas de 
seguridade. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B10-3.2. Explica comparativamente 
os desaxustes que ten a Unión 
Europea na relación con outros 
países ou áreas xeopolíticas. 

 Explica os aspectos máis 
débiles da política exterior da 
UE. 

 Analiza a actuación dos 
serbios en Bosnia. 

 Recoñece as consecuencias 
dos acordos de Dayton. 

 Describe e valora os 
desprazamentos de poboación 
na antiga Iugoslavia e o drama 
dos refuxiados 

 Analiza un mapa dos 
refuxiados na antiga 
Iugoslavia. 

 Analiza os conflitos do 
Cáucaso e Chechenia. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B10-6. Describir a evolución do 
mundo islámico na actualidade 
resumindo os seus trazos 
económicos, políticos, relixiosos e 

B10-6.1. Enumera e explica os 
trazos económicos, políticos, 
relixiosos e sociais do mundo 
islámico e localiza nun mapa os 
países que forman na actualidade o 

 Define o concepto de 
salafismo. 

 Analiza as causas e 
consecuencias da revolución 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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sociais. mundo islámico. de Tunisia en 2011. 

 Enumera as causas das 
revolucións da primavera 
árabe. 

 Explica as formas que adquiriu 
a protesta da primavera árabe 
nos distintos países. 

 Compara os procesos 
revolucionarios de Exipto e 
Libia. 

B10-7. Distinguir a evolución dos 
países de África distinguindo e 
relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas. 

B10-7.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais entre os principais países 
do continente africano. 

 Indica as causas polas que os 
nenos se converten en 
soldados en África. 

 Sinala os principais focos de 
conflito en África desde 1990. 

 Recoñece a relación entre 
fame e conflitos armados. 

 Analiza a causa dunha 
intervención internacional no 
conflito de Malí. 

 Define termos como hutu, tutsi 
e refuxiado. 

 Analiza as causas dos 
conflitos do África 
subsahariana. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B10-8. Resumir a evolución de 
China e a India desde finais do 
século XX ao século XXI, 
seleccionando trazos políticos, 
económicos, sociais e de 
mentalidades. 

B10-8.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais de China e a India. 

 Analiza a evolución do PIB de 
China. 

 Valora a importancia de China 
no mercado financeiro 
internacional. 

 Identifica os sectores 
económicos que atraeron o 
capital chinés e os principais 
investimentos chineses no 
exterior. 

 Elabora un informe sobre as 
actividades industriais que se 
desenvolven en Bangalore. 

 Recoñece os sectores 
económicos punteiros con 
gran presenza en India. 

 Explica as razóns da crecente 
importancia internacional de 
China. 

 Analiza os principais 
problemas aos que se 
enfronta India. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

B10-8.2. Compara aspectos 
económicos, políticos, relixiosos e 
sociais entre países emerxentes de 
Asia e África. 

 Explica as causas da aparición 
dos Estados frustrados. 

 Localiza nun mapamundi 
todos os Estados frustrados e 
valora a súa distribución. 

 Identifica os problemas 
económicos e sociais iraquís. 

 Analiza a situación de Iraq 
antes e despois das guerras 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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do Golfo. 

 Explica os problemas que 
presentou o proceso de 
estabilización de Iraq. 

B10-9. Obter e seleccionar 
información de diversas fontes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen os diversos feitos que 
determinan o mundo actual. 

B10-9.1. Elabora un breve informe 
sobre as relacións entre 
inmigración e globalización a partir 
de fontes históricas. 

 Realiza un comentario do 
documental Unha verdade 
incómoda sobre o cambio 
climático. 

 Analiza a loita pola terra e a 
auga no mundo actual. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 

Análise de textos 

 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B10-1.1. Identifica 
as principais 
características 
ligadas á 
fiabilidade e 
obxectividade do 
fluxo de 
información 
existente en 
internet e outros 
medios dixitais. 

     5 

B10-2.1. Realiza 
unha procura 
guiada en Internet 
sobre a ameaza 
terrorista, 
organizacións que 
a sustentan, actos 
máis relevantes 
(Nova York 11-S, 
Madrid 11-M, 
Londres 7-X, etc.), 
os seus símbolos e 
repercusións na 
sociedade (a 
cidadanía 
ameazada, as 
asociacións de 
vítimas, a 
mediación en 
conflitos, etc.) e 
analiza e comunica 
a información máis 

     20 
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relevante. 

B10-3.1. Identifica 
os retos actuais da 
Unión Europea a 
partir de novas 
xornalísticas 
seleccionadas. 

     10 

B10-3.2. Explica 
comparativamente 
os desaxustes que 
ten a Unión 
Europea na 
relación con outros 
países ou áreas 
xeopolíticas. 

     5 

B10-6.1. Enumera 
e explica os trazos 
económicos, 
políticos, relixiosos 
e sociais do mundo 
islámico e localiza 
nun mapa os 
países que forman 
na actualidade o 
mundo islámico. 

     20 

B10-7.1. Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, relixiosos 
e sociais entre os 
principais países 
do continente 
africano. 

     10 

B10-8.1. Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, relixiosos 
e sociais de China 
e a India. 

     10 

B10-8.2. Compara 
aspectos 
económicos, 
políticos, relixiosos 
e sociais entre 
países emerxentes 
de Asia e África. 

     10 

B10-9.1. Elabora 
un breve informe 
sobre as relacións 
entre inmigración e 
globalización a 
partir de fontes 
históricas. 

     10 

 

 

UNIDADE 17. GLOBALIZACIÓN, CRISE E CAMBIOS SOCIOCULTURAIS 

TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas de xuño 
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CONTIDOS 

CRITERIOS AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURICULARES CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. O MUNDO ACTUAL DESDE 

UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 A caída do muro de Berlín e os atentados 

de Nova York: a globalización e os 

medios de comunicación. A ameaza 

terrorista nun mundo globalizado. O 

impacto científico e tecnolóxico. 

 A globalización e os seus efectos. 

 A crise económica mundial. 

 Os cambios políticos, sociais e culturais e 

científicos. 

 Recoñecemento das características da 

economía global. 

 Identificación das orixes e factores da 

globalización. 

 Explicación da posición dos Estados ante 

a globalización e dos movementos 

antiglobalización. 

 Análise da crise económica mundial: 

xestación, estalido e fases da crise. 

 Identificación das políticas económicas 

para combater a crise. 

 Descrición das consecuencias da crise, 

 Análise e valoración dos cambios 

políticos, sociais, culturais e científicos da 

sociedade actual. 

B10-1. Analizar as características da 

globalización describindo a influencia que 

sobre este fenómeno teñen os medios de 

comunicación e o impacto que os medios 

científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-4. Enumerar os trazos relevantes da 

sociedade norteamericana a comezos do 

século XXI distinguindo a transcendencia dos 

atentados do 11-S e explicando as 

transformacións e o impacto ocasionado a 

este país. 

B10-9. Obter e seleccionar información de 

diversas fontes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que determinan o 

mundo actual. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES DO CURSO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

B10-1. Analizar as características 

da globalización describindo a 

influencia que sobre este fenómeno 

teñen os medios de comunicación e 

o impacto que os medios científicos 

e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.1. Identifica as principais 

características da globalización 

ligadas á fiabilidade e obxectividade 

do fluxo de información existente en 

internet e outros medios dixitais. 

 Analiza gráficos para coñecer 

os efectos da globalización. 

 Compara os trazos da 

globalización económica coa 

dos movementos 

antiglobalización. 

 Valora a deslocalización 

empresarial. 

 Analiza textos e gráficos que 

explican a crise económica 

mundial. 

 Explica as causas da crise de 

2007. 

 Compara as políticas 

económicas empregadas para 

saír da crise en Estados 

Unidos e en Europa. 

Control e proba obxectiva 

Cuestionario 
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 Valora as consecuencias 

sociais e políticas da crise. 

 Explica as razóns da aparición 

da inmigración ilegal e valora 

o crecente respecto os 

dereitos humanos. 

 Analiza os principais trazos da 

sociedade postindustrial. 

 Analiza o impacto de internet 

sobre a sociedade e a cultura 

actuais. 

 Explica que é a globalización, 

a súa orixe e os factores que a 

favorecen. 

 Elabora un esquema sobre a 

recesión económica actual. 

B10-1. Analizar as características 

da globalización describindo a 

influencia que sobre este fenómeno 

teñen os medios de comunicación e 

o impacto que os medios científicos 

e tecnolóxicos teñen na sociedade 

actual. 

B10-1.2. Extrae conclusións de 

imaxes e material videográfico 

relacionados co mundo actual. 

 Identifica cales son as 

principais exportacións 

chinesas. 

 Compara a imaxe dunha 

multinacional tecnolóxica coa 

dunha pequena tenda de 

informática e extrae 

conclusións sobre a 

globalización. 

 Analiza imaxes de protestas e 

extrae as causas e as 

reivindicacións que as 

motivan. 

 Identifica a causa polas que a 

xente arrisca a vida nas 

migracións. 

 Investiga a aparición de 

partidos de extrema dereita 

como Amencer Dourado. 

 Analiza a aparición da cadea 

Al Jazira. 

 Analiza as vantaxes e os 

inconvenientes das novas 

tecnoloxías. 

 Analiza a situación da muller e 

o problema do maltrato ás 

mulleres. 

Cuestionario 

Análise de imaxes 

B10-9. Obter e seleccionar 

información de diversas fontes 

B10-9.1. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre 

 Valora a situación da muller no 

mundo e os problemas aos 

Cuestionario 
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(bibliográficas, Internet) que 

expliquen os diversos feitos que 

determinan o mundo actual. 

inmigración e globalización a partir 

de fontes históricas. 

que se enfronta a partir da 

análise de textos e imaxes. 

 Elabora un breve informe 

sobre a crise de 2007 a partir 

de información obtida de 

diversas fontes. 

 Analiza a existencia de 

internet e as súas vantaxes e 

inconvenientes consultando 

diversos textos e extraendo as 

súas propias conclusións. 

 

ESCALA DE INDICADORES DE LOGRO 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 
3 

INDICADOR 
DE LOGRO 
NIVEL 4 

INDICADOR DE 
LOGRO NIVEL 5 

PONDERACIÓN 
% AVALIACIÓN 

MOI 
INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE          SUFICIENTE                                                                                                                                              NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Escasa o nula 
constancia. Non 
se acadan os 
mínimos 
aceptables e 
necesita unha 
mellora 
substancial. 

Omítense 
elementos 
fundamentais do 
indicador 
establecido 

Evidenciase un  
cumprimento 
suficiente do 
indicador 
establecido 

Clara evidencia 
de competencia 
e dominio 
técnico no 
indicador 
establecido 

Acada de xeito 
excepcional a 
competencia e o 
dominio técnico 
no indicador 
establecido 

 

B10-1.1. Identifica 

as principais 

características da 

globalización 

ligadas á 

fiabilidade e 

obxectividade do 

fluxo de 

información 

existente en 

internet e outros 

medios dixitais. 

     60 

B10-1.2. Extrae 

conclusións de 

imaxes e material 

videográfico 

relacionados co 

mundo actual. 

     20 

B10-9.1. Elabora 

un breve informe 

sobre as relacións 

entre inmigración e 

globalización a 

partir de fontes 

históricas. 

     20 
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender a diversidade do 

alumnado, seguindo os principios de actividade e participación, favorecendo o traballo individual e 

cooperativo e integrando en todas as actividades referencias á vida cotiá e aos intereses e 

motivacións do alumnado, fomentando todas as posibilidades de expresión (oral, escrita, 

gráfica…). 

Tentarase crear un ambiente de traballo e convivencia que facilite as aprendizaxes. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS XERAIS 

O proceso de ensinanza - aprendizaxe deberá  cumprir os seguintes requisitos 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

 Favorecer situacións nas que o alumnado actualice os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para o alumnado, co fin de que 

resulten motivadoras. 

En coherencia co exposto, os principios que orientarán a práctica educativa son os seguintes: 

 Metodoloxía activa. Supón atender a aspectos referidos ao clima de participación e 

integración do alumnado no proceso de aprendizaxe. 

 Motivación. Considerarase fundamental arbitrar dinámicas que fomenten o traballo 

individual e de grupo. Aspecto relacionado co anterior, xa que supón promover intereses 

en relación co desenvolvemento persoal y coa súa  integración social 

 Atención á diversidade do alumnado. A intervención educativa asume como un dos 

principios básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus 

distintos intereses e expectativas. 

 Avaliación do proceso educativo, analizando todos os aspectos do proceso educativo e 

permite a retroalimentación, a aportación de informacións precisas que permiten 

reestruturar a actividade no seu conxunto. 

De tal modo, establécense unha serie de criterios ou directrices xerais: 

 Adecuación ao contexto educativo do centro, é dicir, ao contexto socioeconómico e cultural 

e ás expectativas do alumnado. 

 Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e inclusión dos temas transversais. 
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 A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna da materia. 

 A adecuación aos criterios de avaliación da programación. 

 A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás 

diferenzas individuais. 

 A claridade e  amenidade gráfica e expositiva. 

 A utilización doutros recursos que faciliten a actividade educativa. 

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

A selección dos materiais docentes curriculares tratarán de someterse aos seguintes criterios: 

1. Adecuación ao contexto educativo do centro. 

2. Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados da programación. 

3. Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos diferentes tipos de 

contido e inclusión de temas transversais. 

4. Acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna de cada materia. 

Atendendo a estes, poderanse utilizar os seguintes recursos didácticos: 

MATERIAIS ESCRITOS: 

 Libro de texto da editorial Santillana. O alumnado debe asistir a clase con el e dispoñer 

do mesmo na súa casa para o estudo e a realización das tarefas que, a partir do libro, 

se sinalen. 

 Material de reprografía: o carácter da materia e a formulación metodolóxica impoñen o 

uso constante dunha gran variedade de textos para análises e comentario, materiais 

que se obterán por reprografía (textos, gráficos, cadros, táboas, etc.). 

 Noticias e artigos de prensa: a través destes textos preténdese achegar aos alumnos 

ao coñecemento, comprensión e análise de noticias e temas de actualidade, o que lles 

permitirá ser críticos ante a realidade que nos rodea. 

 Material variado de investigación e consulta procedentes da biblioteca de aula e 

biblioteca do centro preferentemente,  dicionario, biografías... 
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MATERIAL GRÁFICO (mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, fotografías), 

MATERIAL AUDIOVISUAL Material audiovisual: mediante a proxección co canón de vídeo da 

clase, especialmente adecuado para a exposición de fragmentos documentais, transparencias 

didácticas e diapositivas, obras de arte, entrevistas, esquemas, etc. sobre temas que incidan nos 

contidos da materia.  

 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

7.1.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN 

 

7.2.- CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN 

 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 

Os criterios de cualificación que se terán en conta, tanto nas avaliacións como na nota final da 

materia, serán os seguintes: 

 Faremos un control cada dúas ou tres unidades. A nota media dos controis equivale a un 
90% da nota. As faltas de ortografía supoñen unha redución da nota. Descóntase 0,1 por 

Avaliacións parciais 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo diario en 
clase a través da supervisión das tarefas programadas, máis as obtidas nos diferentes controis. 
Todas estas probas deberán permitir avaliar o grao de concreción na consecución progresiva 
dos diferentes estándares.  

Avaliación final 

O alumno acadará o aprobado cando, unha vez ponderadas as cualificacións das diferentes 
avaliacións, sexa merecedor de cinco ou máis puntos. Esta cualificación deberá dar conta do 
grao de adquisición dos diferentes estándares, segundo os indicadores de logro que figuran no 
apartado 4 da presente programación. 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar a adquisición das mínimas 

competencias sinaladas, segundo o calendario no seu momento especificado pola dirección do 

centro. Dita proba escrita constará de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais 

durante o curso e incidirán nos estándares básicos. 
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falta.  

 Aquelas probas cunha puntuación inferior a 4 puntos non farán media entre si, polo que a 
avaliación estará suspensa. Non se fai media con exames que teñan unha puntuación 
inferior a 4 puntos. 

 Ata un 10%... 
 A asistencia continuada (fundamental para aprobar), atención e participación nas 

clases. 
 Comportamento axeitado e boa actitude na aula. 
 A elaboración de exercicios, monografías, traballos, comentarios, etc. Normalmente 

dous comentarios de texto por trimestre. 

 Realizaremos tamén, por avaliación, dous controis sobre películas relacionadas coa 
materia vista. Os resultados destas probas se sumarán á media acadada nos dous 
parciais, sempre que superen a nota de cinco puntos. Esta puntuación sumará ata 1 
punto a nota da avaliación, sempre que ningún dos exames teña unha nota inferior a 4 
puntos. 

 O alumnado terá que presentar tamén, por avaliación, obrigatoriamente, dous 
comentarios de texto. Os resultados destes traballos se sumarán á media acadada nos 
dous parciais, sempre que superen a nota de cinco puntos. Tal como mencionamos no 
parágrafo anterior, esta puntuación sumará ata 1 punto a nota da avaliación, sempre que 
ningún dos exames teña unha nota inferior a 4 puntos. 

 A entrega de traballos obrigatorios, como comentarios de texto, esquemas-resumo, 

informes ou actividades en xeral, é condición indispensable para aprobar a avaliación. A 

demora na entrega deste tipo de tarefas suporá unha puntuación negativa. Por cada día 

de retraso na entrega descontarase 1 punto na súa valoración. Con dúas semanas de 

retraso na entrega considerarase que o traballo non foi presentado, a menos que haxa 

razóns médicas que o xustifiquen. 

 Despois de cada avaliación haberá un exame de recuperación da materia vista. 

 Para aprobar a materia é condición indispensable aprobar as tres avaliacións.  

 Se algún alumno é descuberto copiando nun exame, ou utilizando sistemas para copiar 
como teléfonos móbiles, MP4, etc, cualificaráselle cun 0, e suspenderá dita avaliación.  

 No mes de xuño haberá unha proba final para aqueles alumn@s que non superarán 
algunha das avaliacións. Este exame permitirá subir nota a aqueles que teñan todo 
aprobado. 

 No mes de setembro realizarase un exame extraordinario para aqueles alumn@s cunha 
cualificación de suspenso no mes de xuño. No devandito exame, entrará toda a materia 
do curso. A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da 
devandita convocatoria. 

 O alumn@ que non se presente a unha proba escrita, só poderá realizala presentando un 
certificado que xustifique suficientemente a falta dese día. 

 AS ACTITUDES NEGATIVAS: interrupción intencionada da clase que impida o normal 
desenvolvemento e cause prexuízos ao traballo dos compañeir@s e molestias ao 
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profesor no seu labor docente; actitudes pasivas: indiferenza e/ou non participación cando 
se realicen ou pregunten tarefas de clase; e en xeral, todo aquilo que supoña unha falta 
de respecto ao profesor/a, alumn@s e material poderá influír negativamente na nota da 
avaliación ou avaliacións e contará para a avaliación final. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 

 Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 

 Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e avaliación final. Esta proba final 

estará indicada para aqueles alumn@s que non superarán algunha das avaliacións. Este 

exame permitirá, voluntariamente, subir nota a aqueles que teñan todo aprobado. 

 

Avaliación final 

O aprobado nunha avaliación non implica ter aprobadas as anteriores, dado que se trata de 

bloques de contidos diferentes. Cada unha das avaliacións ten os seus propios contidos, o 

alumn@ debe superar con cualificación de aprobado (con nota a partir de cinco puntos) polo 

menos cada unha delas; a cualificación final obterase da media ponderada de tódalas 

avaliacións.   

Avaliación extraordinaria 

Tal e como establece a lexislación vixente  realizarase unha proba extraordinaria  global no mes 

de setembro para aqueles alumn@s cunha cualificación de suspenso no mes de xuño. No 

devandito exame, entrará toda a materia do curso. A nota de setembro basearase 

exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria.  

7.3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Criterios de promoción 

O alumno promocionará cando consiga a cualificación de aprobado, isto é, cando obteña cinco 
ou mais puntos na cualificación en calquera das convocatorias determinadas a tal efecto. 
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8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Ámbitos de autoavaliación: 
   

 Planificación; 

 Motivación do alumnado; 

 Desenvolvemento do ensino; 

 Seguimento e avaliación do ensino-aprendizaxe... 

INDICADORES DE LOGRO DE CADA ÁMBITO. 
 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Programo a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   
   
 

 

2. Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o 

seu desenvolvemento. 

  

3.- Consulto a programación ao longo do curso.   

4.- Dou  a coñecer ao alumnado os elementos da programación: 

obxectivos, criterios de avaliación, metodoloxía... . 

  

5.- Programo actividades e estratexias en función dos estándares 

de aprendizaxe. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Motivo aos meus alumnos/as comunicándolles os obxectivos 

que quero acadar e a finalidade das actividades, partindo dos seus 

coñecementos previos. 

      

2.- Emprego metodoloxías que favorezan o  desenvolvemento 

dunha actitude positiva do alumno/a e que teña en conta os seus 

intereses. 
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3.- Proporciono un plan de traballo ao principio de cada unidade.   

4. Expoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, 

diálogos…). 

  

5.-  Estimulo a participación activa dos estudantes en clase.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- En función das características de cada alumno/a, expoño 

tarefas e logros diferentes. 
    

2.- Emprego recursos e materiais variados.    

3.- Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos 

xa coñecidos; intercalo preguntas aclaratorias; poño exemplos... 
   

4.- Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma 

(busca de información, traballos, investigacións…). 
  

5.- Desenvolvo os contidos dun xeito ordenado e comprensible 

para os alumnos. 

  

6.- Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada 

unidade didáctica. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTA DE MELLORA 

1.- Cando comezamos unha unidade ou tema novo, os alumnos/as 

coñecen: os obxectivos e competencias que se queren 

desenvolver, as diferentes actividades a realizar, como se lles 

avaliará... 

  

2.- Realizo a avaliación inicial a principio de curso para axustar a 

programación ao nivel dos estudantes. 

  

3.- Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica.   

4.- Unha vez rematada cada unidade, valoro a idoneidade dos 

recursos e das actividades empregadas no proceso de aprendizaxe.  

  

5.- Os controis e probas obxectivas inclúen actividades variadas.   
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6.- Proporciono a información necesaria sobre a resolución das 

tarefas e o xeito de melloralas. 

  

7.- Corrixo e explico de forma habitual os traballos e actividades 

dos alumnos e dou pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

 

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 

Establecerase unha reunión quincenal para atender ao alumnado que teña que recuperar esta 

materia desenvolvendo actividades específicas de recuperación, aclararemos dúbidas e 

proporcionaremos tarefas para os seguintes quince días. 

Programaranse probas parciais co fin de verificar a recuperación das dificultades que motivaron a 

cualificación negativa e para facilitar que os alumnos e alumnas superen os contidos e obxectivos 

básicos da materia. 

Se o alumnado non realiza este seguimento parcial, deberá realizar unha proba escrita global no 

mes de maio.  

 

10.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial 

que, con carácter informativo, faise aos alumnos de primeiro curso de Bacharelato. Esta proba 

servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar os 

primeiros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión). 

No deseño da avaliación inicial seleccionamos as seguintes cuestións: 

 Sobre un texto de contido histórico, realízase unha proba de análise e comprensión do 

mesmo. 

 Localización xeográfica dos países europeos. Esencial para comprender os cambios 

producidos ao longo dos séculos XIX e XX. 

 Traballar sobre un eixe cronolóxico ordenando datas. 

 Asociar imaxes ordenándoas de máis antiga a máis nova. 

Como consecuencia dos resultados da avaliación inicial, arbitraranse medidas como: 

 Breve repaso, ao comezo dunha clase dos contidos do día anterior.  
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 Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 

volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 

explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

 Anotar os fallos e erros cometidos así como as faltas de ortografía, en todos os traballos e 

probas. 

 Revisión periódica dos exercicios propostos.  

 Traballos de profundización para aqueles alumnos que asimilen máis rapidamente os 

contidos.  

 Traballos ou exercicios de repaso para aqueles alumnos que poidan ir retrasados no 

proceso de aprendizaxe.  

 Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

 Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais. 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que 

non progresen adecuadamente e elaboraranse actividades para que melloren a súa aprendizaxe, 

manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

 Proba de avaliación inicial para tomar contacto e avaliar os coñecementos previos.  

 Breve repaso, ao comezo  dunha clase dos contidos do día anterior.  

 Preguntar, cada certo tempo, para comprobar a comprensión dos distintos conceptos, 

volvendo a repetir os conceptos se observamos dúbidas xeneralizadas ou realizando 

explicacións máis individualizadas (final da clase, recreos...)  

 Fomentar a participación na clase e facer razoar ao alumno sobre os seus erros e acertos.  

 Revisar “in situ” os exercicios ou probas que  se realicen na aula, facendo correccións e 

comentarios persoais e individuais  

 Haberá que facer tamén mención ó alumnado que provén de fóra de Galicia. Este área 

impártese en lingua galega e haberá que contar cun proceso de adaptación á nova lingua. 

As exemplificacións na aula deberán de facer mención tamén á area de procedencia 

destes alumn@s.  
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12.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición 

ou circunstancia persoal ou social. 

 Promoverase unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por 

igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento de todo 

tipo de violencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 

 Debemos facer especial fincapé na prevención da violencia de xénero, da violencia contra 

as persoas con discapacidade, e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.  

 Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Estes valores teranse en conta en toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de 

seleccionar lecturas e materiais curriculares, de planificar secuencias didácticas, de agrupar ao 

alumnado, de seleccionar estratexias que permitan a colaboración e o protagonismo dos rapaces. 

Son estratexias útiles: asembleas, diálogos e xogos de rol playing, treinamento en habilidades 

sociais, dinámicas de grupo, análise de situacións con valores en conflito, mediación na 

resolución de conflitos, visionado e análise de material audiovisual, participación en actividades 

propostas por ONG... 

Os libros son un recurso fundamental para o traballo en valores. Convintemente utilizados 

aprendemos a identificar distintos estados de ánimo, diferentes motivacións, poñémonos en lugar 

dos personaxes, maxinamos outros finais, ou que pasaría se...  
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A inclusión dos valores nesta materia ofrécenos unha magnífica oportunidade para reflexionar 

sobre a dimensión máis persoal da educación, de ter en conta todo aquilo que nos permite ser 

persoas: traballar a afectividade, os sentimentos, a creatividade, a autoestima e a autonomía 

persoal respectando a cada un tal como é, pero tamén a pertenza ao grupo, a importancia de 

sentirse querido e respectado, a iniciativa persoal. 

Isto ábrenos a porta a integrar na nosa práctica docente a educación emocional: “non se pode 

aprender aquilo que no esperta a nosa paixón”, “a emoción é a porta de entrada á aprendizaxe”. 

Elementos transversais que se traballarán: 

• Comprensión lectora: A práctica da lectura e o afianzamento das estratexias de 

comprensión de diversos tipos de textos é inherente ó desenvolvemento de todas as 

materias do currículo. Constitúe unha actividade cotiá do traballo de clase, e debe ser un 

obxectivo fundamental neste curso polo seu valor determinante da actividade académica 

posterior. 

• Expresión oral e escrita: Constitúe outro dos obxectivos igualmente prioritarios nesta 

materia, todas aquelas estratexias conducentes a mellorar as capacidades expresivas 

tanto orais como escritas do alumnado dende unha perspectiva que favoreza a reflexión 

crítica e a progresiva capacidade de autocorrección das súas producións lingüísticas.  

• A comunicación audiovisual está vinculada a instrumentos de exposición e de recollida de 

información como encerado dixital, internet... que deben integrarse na práctica docente e 

no traballo do alumno como un elemento favorecedor da práctica de aprendizaxe. 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: O fomento das TIC está presente a través 

dos criterios de avaliación da programación,  nos que se especifica a conveniencia de 

valerse de materiais en soporte dixital para a recollida de información e para a participación 

en proxectos sobre algún tema do currículo. 

• Emprendemento: Fomentaranse actividades que lles permitan ós alumnos  consolidar o 

espírito emprendedor a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo e o sentido crítico. 

• Educación cívica e constitucional: A materia de Xeografía e Historia constitúe un ámbito 

moi relevante para fomentar comportamentos  non sexistas, racistas ou  xenófobos, así 

como os valores de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo, e a resolución pacífica de 



Programación didáctica HMC 1º bacharelato. Curso 18-19 

 

119 

 

conflitos. Ditos valores pode ser obxecto de tratamento mediante a selección de textos que 

incidan positivamente sobre estas cuestións ou permitan o seu tratamento  crítico. Por 

outra banda, a práctica do diálogo e do debate deberán promover as condutas 

respectuosas cara ós demais e a interiorización da liberdade de expresión como valor 

fundamental da convivencia democrática. 

 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

En colaboración co Departamento de Plástica estamos a realizar unha viaxe de fin de estudos co 

alumnado de 1º e 2º de bacharelato a unha capital europea. A viaxe, como non podería ser de 

outra maneira, ten un contido artístico e cultural e a estas alturas de curso aínda non está 

decidido o destino. 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA 

Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  resultados 

académicos dos alumnos e alumnas. Adoptaranse as medidas oportunas para reorientar a 

práctica docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos seguintes 

aspectos: 

 Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

 Adecuación dos contidos ao alumnado de 1º de Bacharelato. 

 Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos materiais 

didácticos, en especial o libro de texto. 

 Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 
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