
 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 

1 

Programación Didáctica da Aula 

de Historia de España de 2.
o
 de Bacharelato 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 

2 

Índice 

O modelo de Programación Didáctica da Aula .............................................................................................................................. Páx. 3 

As competencias educativas do currículo ..................................................................................................................................... Páx. 3 

Obxectivos curriculares de Bacharelato ....................................................................................................................................... .Páx. 4 

A área de Historia de España de 2.º de Bacharelato .................................................................................................................... Páx. 5 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato ........................................................................... Páx. 6 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 

3 

O modelo de Programación Didáctica da Aula 

O modelo de programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos 

profesores as seguintes tarefas: 

 Planificar o seu traballo de forma eficaz. 

 Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 Establecer pautas claras para a avaliación. 

 

En relación coa PDA, desenvolveuse un rigoroso sistema de rúbricas para a 

avaliación. O conxunto de materiais composto polas Programacións Didácticas 

da Aula e as rúbricas para a avaliación constitúe un apoio moi valioso para 

orientar o traballo docente e facilitar a súa aplicación na aula. 

 

As competencias educativas do currículo

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 

propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e 

formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 

combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento 

que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. 

Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento 

adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, 

pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, 

como nos contextos educativos non formais e informais››. 

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión 

Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 

persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como 

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete 

competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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Obxectivos curriculares de Bacharelato

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 

responsible 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. 

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. 
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A área de Historia de España en 2.º de Bacharelato

«O estudo da Historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión 

non só do noso pasado, senón tamén do mundo actual. Non menos importante é 

o seu carácter formativo, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais 

propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a 

interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, 

a Historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns e cidadás 

responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da 

herdanza recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras. 

A Historia de España de segundo curso de Bacharelato pretende ofrecer unha 

visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que 

configuran o actual Estado español, prestando unha especial atención a Galicia, 

pero sen esquecer por iso a súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros 

ámbitos máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. Neste sentido, a 

materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos 

compartidos como os diferenciais. 

Concibida como materia común para todas as modalidades de Bacharelato, 

ofrécelles aosalumnos en ás alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de 

coñeceren a historia de España de xeito continuo e sistemático. Na distribución 

cronolóxica dos contidos outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento 

da historia contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas 

anteriores, pois en grande medida a pluralidade da España actual só é 

comprensible se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a súa orixe nun 

pasado remoto. Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da nosa 

historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á 

Idade Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes 

estudan a Idade Moderna, ata as vésperas da Revolución Francesa; e os oito 

restantes, a Idade Contemporánea. 

A través do estudo da Historia de España, oalumnado deberá adquirir 

determinados valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara 

ás fontes, o recoñecemento da diversidade de España, ou a valoración do 

patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo, tal estudo deberá contribuír a 

fomentar unha especial sensibilidade cara á sociedade do presente e a súa 

problemática, que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa 

defensa da liberdade, a igualdade entre homes e mullares, os dereitos humanos, 

a non-discriminación e os valores democráticos.» 

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

 Bloque 0. Como se escribe a Historia.Criterios comúns. 

 Bloque 1.A península ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición 

da monarquía visigoda (711). 

 Bloque 2.A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante 

cambio (711-1474). 

 Bloque 3.A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial 

(1474-1700). 

 Bloque 4.España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns 

(1700-1788). 

 Bloque 5.A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a 

Absolutismo. 

 Bloque 6.A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874). 

 Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo 

sistema político (1874-1902). 

 Bloque 8.Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un 

desenvolvemento insuficiente. 

 Bloque 9.A crise do sistema da Restauración e a caída da Monarquía (1902-

1931). 

 Bloque 10.A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional 

(1931-1939). 

 Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975). 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 

(desde 1975). 
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BLOQUE I. DA PREHISTORIA AO SÉCULO XVIII 

UNIDADE 1. Da prehistoria ao final do reino visigodo 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Nesta unidade os alumnos coñecerán que pobos 

habitaron a Península desde a prehistoria ata o final do reino visigodo. 

Aprenderán cales son as etapas en que se dividen os períodos da prehistoria 

e como evolucionaron os primeiros homínidos. Penetrarase no estudo dos 

pobos prerromanos, comparando as súas distintas culturas e localizando as 

súas diferentes áreas de influencia. Respecto da conquista romana, verán as 

distintas fases en que se desenvolveu e deteránse na análise do proceso de 

romanización e como se organizaba social e economicamente a sociedade 

hispanorromana. Valorarán a importancia do legado cultural dos distintos 

pobos e como a súa influencia chegou á actualidade. Prestarase especial 

atenciónás raíces históricas de Galicia: os primeiros poboadores, a cultura 

castrexa, a súa romanización e o reino suevo. Analizarán mapas 

esquemáticos e liñas do tempo e utilizarán fontes historiográficas. Como 

tarefa final, elaborarán e comentarán eixes cronolóxicos para reflexionar 

sobre os coñecementos adquiridos ao longo da unidade. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a prehistoria como o 

período máis antigo e extenso do noso pasado. Tamén coñecen que antes da 

chegada dos romanos habitaban a península ibérica outros pobos, como os 

celtas e os iberos; e que, tras a caída do Imperio romano, chegou o reino 

visigodo e a Idade Media. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade á hora de comprender a evolución das distintas culturas da 

Península. Tamén é posible que lles resulte difícil situar cronoloxicamente 

algún suceso ou lembrar algunha data. 
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Suxestión de temporalización: 2 últimas semanas de setembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico.Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Procura, selección e organización de información a 

partir de textos e imaxes sinxelos para completar as 

súas actividades e responder preguntas. 

 Comunicación oral e escrita de información 

solicitada de textos e imaxes simples para 

demostrar a súa comprensión. 

 Manifestación de certa autonomía na execución de 

accións e tarefas sinxelas. 

 Utilización nas súas exposicións e nos seus 

traballos de clase do vocabulario adquirido na 

unidade. 

 Realización de pequenos proxectos de 

investigación, reflexión e obtención de datos sobre 

as secuencias de acontecementos. 

 Valoración da importancia das fontes históricas. 

 Actitude cooperativa e de traballo en grupo. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as 

fontes adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a 

historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA 

DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A 

DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) 

 Da prehistoria á monarquía visigoda: 

prehistoria (evolución do Paleolítico ao 

Neolítico; pintura cantábrica e 

levantina; importancia da metalurxia); 

configuración das áreas celta e ibérica 

(Tartesos, indoeuropeos e 

colonizadores orientais; cultura 

castrexa); Hispania romana (conquista 

e romanización da Península; legado 

cultural romano; exemplo galego); 

monarquía visigoda (ruralización da 

economía; poder da Igrexa e a 

nobreza). 

 A prehistoria da península ibérica. 

 Os pobos prerromanos. 

 A Hispania romana. 

 O reino visigodo. 

 As raíces históricas de Galicia: os primeiros poboadores, a 

cultura castrexa, a súa romanización e o reino suevo 

 Identificación das distintas etapas en que se divide o 

Paleolítico na península ibérica. 

 Evolución das sociedades neolíticas na península ibérica. 

 Identificación das etapas da Idade dos Metais (Cobre, Bronce 

e Ferro). 

 Identificación e localización das distintas manifestacións da 

arte prehistórica. 

 Localización dos territorios que ocuparon iberos, celtas e 

tartesios na península ibérica. 

 Diferenciación das poboacións iberas e celtas. 

 Localización dos territorios ocupados polo Imperio romano. 

 Identificación dos acontecementos sucedidos na conquista de 

Hispania. 

 Descrición da organización de Hispania. 

 Recoñecemento da caída do Imperio romano e a chegada 

dos visigodos. 

 Análise da evolución política do reino visigodo. 

 Valoración do legado cultural dos pobos que habitaron a 

Península desde a prehistoria ata o reino visigodo. 

B1.1.Explicar as características dos principais feitos e 

procesos históricos da Península Ibérica desde a 

prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) 

e secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, 

valorando criticamente a súa fiabilidade. 

B0.1.1.Procura información de interese  

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante de diversas 

fontes sobre o tema para completar os 

seus traballos, responder cuestións e 

expor dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

Páx. 13. Act. 5 

Páx. 16. Act. 10 

Páx. 27. Act. 23 

Páx. 29. Act. 26 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, utilizando 

os datos proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

 Utiliza e interpreta liñas do tempo para 

localizar e ordenar feitos históricos 

relevantes. 

Páx. 8 

Para comezar 

Páx. 10. Doc. 1 

Páx. 30. 

Saber facer 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e historiográficas. 

 Utiliza diferentes fontes históricas e 

historiográficas para responder as 

diversas cuestións que se expoñen na 

clase. 

Páx. 8. 

Para comezar 

Páx. 10. Doc. 2 

Páx. 14. Doc. 8 

Páx. 17. Doc. 14 

Páx. 19. Doc. 17 

Páx. 24.  

Docs. 24 e 25 

Páx. 25. Doc. 26 

Páx. 26. Doc. 29 

Páx. 31. 

A historia na túa 

vida 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para 

o/a historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Valora a importancia das fontes de 

información como elemento de proba 

das teorías que expoñen os 

historiadores. 

Páx. 11. Doc. 3 

Páx. 31. 

A historia na túa 

vida 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA VISIGODA 

(711) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e 

consecuencias. 

B1.1.1.Explica as diferenzas entre a 

economía e a organización social do 

Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 

cambio. 

 Explica os trazos do Neolítico e indica 

as diferenzas co Paleolítico. 
Páx. 13.  

Acts. 2 e 3 

CCL 

CCS 

B1.1.2.Identifica as diferenzas entre unha 

imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. 

 Identifica as diferenzas entre unha 

imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. Páx. 13. Doc. 7 CCEC 

B1.1.3.Describe os avances no 

coñecemento das técnicas metalúrxicas e 

explica as súas repercusións. 

 Identifica as principais culturas da 

etapa dos metais na Península. 
Páx. 13. Act. 4 

CCL 

CMCCT 

CSC 

B1.1.4.Resume as características 

principais do reino de Tartesos e cita as 

fontes históricas para o seu coñecemento. 

 Identifica os principais trazos da cultura 

tartésica; localización, actividades 

económicas e organización política. 
Páx. 16. Act. 9 

Páx. 24. Act. 20 

CCL 

CAA 

CSC 

B1.1.5.Explica o diferente nivel de 

desenvolvemento das áreas celta e ibérica 

en vésperas da conquista romana en 

relación coa influencia recibida dos 

indoeuropeos, o reino de Tartesos e os 

colonizadores fenicios e gregos. 

 Compara as características sociais e 

económicas e bélicas dos pobos que 

habitaban a Península antes da 

conquista romana.  

Páx. 16. 

Acts. 7, 8, 9 e 10 

Páx. 25 

Doc. 24 

Páx. 27. 

Act. 20 

CCL 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA VISIGODA 

(711) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 

B1.1.6.Debuxa un mapa esquemático da 

Península Ibérica e delimita nel as áreas 

ibérica e celta. 

 Analiza os asentamentos dos distintos 

pobos que habitaron a península 

ibérica desde a prehistoria ata o final 

do reino visigodo a través de mapas 

esquemáticos. 

Páx. 9. 

O mundo romano 

Páx. 10. Doc. 2 

Páx. 15. Doc. 10 

Páx. 17. Doc. 14 

Páx. 19. Doc. 17 

Páx. 20. Doc. 19 

Páx. 22. Doc. 22 

Páx. 23. Doc. 23 

Páx. 24. Doc. 24 

Páx. 25. Doc. 26 

Páx. 26. Doc. 29 

CAA 

CSC 

B1.1.7. Define o concepto de romanización 

e describe os medios empregados para 

levala a cabo. 

 Recoñece a influencia da cultura 

romana nos pobos que habitaban a 

península ibérica e explica o éxito da 

romanización. 

Páx. 21. 

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.1.8. Compara o ritmo e grao de 

romanización dos territorios peninsulares. 

 Analiza o grao de romanización dos 

diferentes territorios peninsulares. 

Páx. 21. 

Acts. 12, 13 e 14 

Páx. 26. 

Act. 18 e Doc. 29 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.1.9.Resume as características da 

monarquía visigoda e explica por que 

alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 

 Identifica as características do reino 

visigodo, analiza o proceso de 

unificación territorial e explica a súa 

evolución. 

Páx. 23. 

Acts. 16, 17 e 18 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 1. A PENÍNSULA IBÉRICA DESDE OS PRIMEIROS HUMANOS ATA A DESAPARICIÓN DA MONARQUÍA VISIGODA 

(711) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES DE ETAPA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1.Explicar as características dos 

principais feitos e procesos históricos da 

Península Ibérica desde a prehistoria ata a 

desaparición da monarquía visigoda, e 

identificar as súas causas e consecuencias. 

B1.1.10.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre o mantemento 

cultural e artístico do legado romano na 

España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

pervivencia do legado cultural romano 

para responder cuestións e expor dita 

información oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 27. 

Act. 23 

Páx. 29. 

A historia na túa 

vida 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

B1.1.11. Representa unha liña do tempo 

desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Elabora e analiza liñas do tempo e 

eixes cronolóxicos para situar feitos 

desde 250 a.C. ata 711 d.C. Páx. 8 

Para comezar 

Páx. 30. 

Saber facer 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, 

responde a cuestións ou situacións. 

 Utiliza fontes historiográficas para 

explicar os principais feitos e procesos 

históricos da península ibérica desde a 

prehistoria ata a desaparición da 

monarquía visigoda. 

Páx. 11. Doc. 3 

Páx. 24. Doc. 25 

Páx. 25. Doc. 27 

Páx. 29. 

A historia na túa 

vida 

CCL 

CSC 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

14 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, proba 

correspondente á unidade. 

 Avaliación por competencias, proba 

correspondente á unidade. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Proba de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade: 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora.A Dama de Elx (páxina 14); Toma de Numancia (páxina 17); Edicto de Milán (páxina 21); Historia dos xacementos de 

Atapuerca (páxina 29); Un biface con nome propio: Excalibur(páxina 29); Cazadores ou preeiros? (páxina 29); A cidadanía romana (páxina 31); A 

lingua (páxina 31). 

Expresión oral e escrita. A función da arte rupestre (páxina 13); elaborar un informe sobre a evolución humana na península ibérica e as 

características da prehistoria na Península (páxina 29). 

Comunicación audiovisual. Mapa do mundo romano (páxina 9); proceso de hominización (páxina 10); localización dos principais xacementos 

con fósiles humanos en España (páxina 10); o xacemento de Atapuerca (páxina 11); mapa da Hispania prerromana (páxina 15); mapa das fases 

da conquista de Hispania (páxina 17); mapa da rede comercial do Imperio romano (páxina 19); pirámide da sociedade hispanorromana (páxina 

19); mapas das provincias de Hispania (páxina 20); división do Imperio romano e invasións dos pobos xermánicos (páxina 22); mapa da 

expansión do reino visigodo (páxina 23); localización dos principais xacementos prehistóricos en territorio galego (páxina 24); localización dos 

principias populi castrexos e castros (páxina 25); conventos, principais cidades e rede viaria da Gallaecia (páxina 26) plano de Caesaraugusta 

(páxina 31). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en Internet sobre algún xacemento arqueolóxico 

da Península (páxina 13). Procura de información sobre os bisontes da cova de Altamira e a escena da cova de El Cogul (páxina 13). Procura de 

información en Internet sobre os aspectos bélicos dos pobos iberos (páxina 16). Procura en Internet sobre os restos romanos conservados en 

Galicia (páxina 23). Procura de información sobre algún vestixio romano próximo á túa localidade (páxina 31). 

Emprendemento. Elaborar un informe sobre a evolución humana na península ibérica e as características da prehistoria na Península (páxina 

29). Elaborar un eixe cronolóxico cos acontecementos ou períodos da prehistoria na Península (páxina 30). Analizar a pervivencia do legado 

romano (páxina 31). 
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UNIDADE 2. A España medieval

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos estudarán e traballarán sobre a España 

medieval. Estudarán a conquista e a evolución deal-Ándalus e en que 

consistiu o Estado califal. Traballarán a economía, sociedade e cultura 

andalusís. En canto aos reinos cristiáns, estudarán a súa organización 

política, a súa economía e como estaba formada a súa sociedade. Así 

mesmo, comprenderán que supuxo a crise baixo medieval e a evolución 

política na Baixa Idade Media. Prestarase especial atención ao estado de 

Galicia na Idade Media: a formación do novo reino, o esplendor da era 

compostelá e as súas transformacións baixomedievais. Por último, valorarán 

o legado que nos transmitiu a cultura hispano-cristiá. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen que pobos habitaron a 

Península desde a prehistoria ata o final do reino visigodo. Aprenderon cales 

son as etapas en que se dividen os períodos da prehistoria e como 

evolucionaron os primeiros homínidos. Penetraron no estudo dos pobos 

prerromanos, comparando as súas distintas culturas e localizando as súas 

diferentes áreas de influencia. Respecto da conquista romana, viron as 

distintas fases en que se desenvolveu e detivéronse na análise do proceso 

de romanización e como se organizaba social e economicamente a 

sociedade hispanorromana. Valoraron a importancia do legado cultural dos 

distintos pobos e como a súa influencia chegou á actualidade. Analizaron 

mapas esquemáticos e liñas do tempo e utilizaron fontes historiográficas. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para realizar 

correctamente os pasos necesarios para comentar un texto histórico.
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Suxestión de temporalización:2 semanas de outubro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

20 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES 

CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN 

CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

 Al-Andalus: conquista musulmá da 

Península; evolución política de Al-

Andalus; revitalización económica e 

urbana; estrutura social; relixión, cultura e 

arte. 

 Os reinos cristiáns do século XIII ao XV: 

evolución política; nacemento das Cortes. 

Os reinos cristiáns na baixa Idade Media 

(séculos XIV e XV): diferente evolución e 

organización política das coroas de 

Castela, Aragón e Navarra. Proceso de 

reconquista e repoboación. 

 Os reinos cristiáns na Idade Media: réxime 

señorial e sociedade estamental. Tensións 

sociais. 

 Os reinos cristiáns na Idade Media: do 

estancamento á expansión económica. 

Crises agraria e demográfica. 

 O Camiño de Santiago. Unha cultura 

plural: cristiáns, musulmáns e xudeus. 

Manifestacións artísticas. 

 Conquista e evolución deal-Ándalus. 

 O Estado califal. 

 A economía e a sociedade andalusís. 

 A cultura andalusí. 

 Os reinos cristiáns. 

 A organización política dos reinos cristiáns. 

 A sociedade e a economía dos reinos cristiáns. 

 A crise baixomedieval. 

 A evolución política na Baixa Idade Media. 

 A cultura hispano-cristiá. 

 Galicia na Idade Media: a formación do novo reino; o 

esplendor da era compostelá e as súas transformacións 

baixomedievais. 

 Definición de termos propios da unidade. 

 Análise de liñas do tempo. 

 Lectura comprensiva e análise de documentos propostos 

como fonte directa de información. 

 Elaboración das actividades indicadas en cada apartado. 

 Realización de informes sobre diversos temas históricos, 

culturais ou políticos. 

 Recoñecemento dos centros de tradución como transmisores 

de grande parte do saber clásico e oriental a Europa. 

 Comentario dun mapa histórico. 

 Valoración do patrimonio histórico e cultural de España. 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns 

na Península, describindo as súas etapas políticas e 

os cambios económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

B2.2.Explicar a evolución e configuración política dos 

reinos cristiáns, en relación co proceso de 

reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

B2.3. Diferenciar as tres grandes fases da evolución 

económica dos reinos cristiáns durante toda a Idade 

Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar 

os seus factores e as súas características. 

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  

e describir o réxime señorial e as características da 

sociedade estamental. 

B2.5.Describir as relacións culturais de cristiáns, 

musulmáns e xudeus, e especificar as súas 

colaboracións e as influencias mutuas. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

internet, etc., e extraer información 

salientable sobre o tratado, valorando 

criticamente a súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese (en 

libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 35. Doc. 3 

Páx. 37. Doc. 6 

Páx. 42. Doc. 13 

Páx. 60.  

Docs. 39 e 40 

Páx. 63. 

Doc. 43 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do 

tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos 

proporcionados ou servíndose dos 

coñecementos xa adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páx. 32.  

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos 

previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 
Páx. 34. Doc. 2 

Páx. 40. 

Docs. 10 e 11 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das 

fontes para o/a historiador/a, á parte 

da súa fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás 

preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como a 

materia prima da Historia. 

Páx. 43. Doc. 14 

Páx. 44. Doc. 16 

Páx. 49. Doc. 22 

Páx. 54. Doc. 31 

Páx. 60.  

Docs. 39 e 40  

CMCCT 

CAA 

CSC 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

22 

BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios 

musulmáns na Península, describindo as 

súas etapas políticas e os cambios 

económicos, sociais e culturais que 

introduciron. 

 

B2.1.1.Explica as causas da invasión 

musulmá e da súa rápida ocupación da 

península. 

 Explica as causas da invasión 

musulmá e recoñece diversos 

factores que influíron na súa rápida 

expansión. 

Páx. 34. 

Docs. 1 e 2 

CCL 

CSC 

B2.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 711 ata 1474 e sitúa nunha 

ringleira os principais acontecementos 

relativos a Al-Andalus e noutra os 

relativos aos reinos cristiáns. 

 Analiza unha liña do tempo e localiza 

as etapas deal-Ándalus. 
Páx. 32. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B2.1.3. Describe a evolución política de 

Al-Ándalus. 

 Explica a evolución política  

deal-Ándalus. 

Páx. 34. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 35. Doc. 3 

Páx. 36. 

Docs. 4 e 5 

CCL 

CSC 

B2.1.4. Resume os cambios económicos, 

sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Ándalus. 

 Sintetiza os cambios económicos, 

sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en al-Ándalus. 

Páx. 38. 

Doc. 7 e act. 9 

Páx. 39. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 40. 

Docs. 10 e 11 

Páx. 41. 

Acts. 11, 13 e 14 

Páx. 42.Doc. 13  

Páx. 43. 

Doc. 14 

Acts. 16, 17 e 18 

CCL 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2.Explicar a evolución e configuración 

política dos reinos cristiáns, en relación 

co proceso de reconquista e o concepto 

patrimonial da monarquía. 

 

B2.2.1.Describe as grandes etapas e as 

causas xerais que conducen ao mapa 

político da Península Ibérica ao remate 

da Idade Media. 

 Explica as principais causas e fases 

do mapa político da península ibérica 

ao final da Idade Media. 

Páx. 56. 

Acts. 38, 39  

e 40 

CCL 

CSC 

B2.2.2.Explica a orixe das Cortes nos 

reinos cristiáns e as súas principais 

funcións. 

 Explica a orixe das Cortes, o seu 

funcionamento e a súa composición. 
Páx. 48. Act. 25 

CCL 

CSC 

B2.2.3.Compara a organización política 

da coroa de Castela, a de Aragón e o 

reino de Navarra ao remate da Idade 

Media. 

 Compara a organización política da 

Coroa de Castela, a Coroa de 

Aragón e o Reino de Navarra ao final 

da Idade Media. 

Páx. 55. Doc. 32 

Páx. 56. 

Acts. 38, 39  

e 40  

CCL 

CAA 

CSC 

B2.2.4.Comenta o ámbito territorial e as 

características de cada sistema de 

repoboación, así como as súas causas e 

as súas consecuencias. 

 Define e compara os distintos 

modelos de repoboación. 
Páx. 46. Act. 23 

CCL 

CAA 

CSC 

B2.3. Diferenciar as tres grandes fases 

da evolución económica dos reinos 

cristiáns durante toda a Idade Media 

(estancamento, expansión e crise), e 

sinalar os seus factores e as súas 

características. 

B2.3.1.Describe as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media. 

 Explica as grandes fases da 

evolución económica dos territorios 

cristiáns durante a Idade Media. 

Páx. 51. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 53. Act. 28  

e Doc. 27  

Páx. 63. Act. 41 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 2. A IDADE MEDIA: TRES CULTURAS E UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.4. Analizar a estrutura social dos 

reinos cristiáns  e describir o réxime 

señorial e as características da 

sociedade estamental. 

 

B2.4.1.Explica a orixe e as 

características do réxime señorial e a 

sociedade estamental no ámbito cristián. 

 Analiza as causas da feudalización e 

explica a sociedade estamental dos 

reinos cristiáns. 

Páx. 49. Doc. 22 

Páx. 52. 

Acts. 28, 29 

e 30 

Páx. 63. 

Docs. 42, 43, 44. 

Acts. 44 e 45 

CCL 

CMCCT 

CSC 

B2.5.Describir as relacións culturais de 

cristiáns, musulmáns e xudeus, e 

especificar as súas colaboracións e as 

influencias mutuas. 

B2.5.1. Describe o labor dos centros de 

tradución. 

 Explica en que consistían os centros 

de tradución como transmisores de 

grande parte do saber clásico e 

oriental a Europa. 

Páx. 57. Doc. 34 

CCL 

CSC 

CCEC 

B2.5.2.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística do Camiño de 

Santiago, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre o 

Camiño de Santiago a través de 

diversas fontes. 
Páx. 67. 

Acts. 52 a 55 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 33). Documentos 1 a 53 (páxinas 34 a 67). A debate: As tres culturas: 

convivencia ou coexistencia? (páxina 36) e A muller e o poder nos reinos cristiáns (páxina 50). Saber máis: Os almogávares (páxina 56). Saber 

máis: Esplendor cultural (páxina 62). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 37, 38, 41, 43, 46, 48, 52, 54, 56). Explicación das etapas de 

dominación musulmá (páxina 64). Completar o esquema da unidade engadindo a cultura e a arte (páxina 64). Redacción dos modelos de 

organización política das dúas grandes Coroas cristiás medievais (páxina 64). Elaboración dun informe sobre as Cortes medievais (páxina 65). 

Comentario dun mapa histórico (páxina 66). Valoración da importancia actual do Camiño de Santiago (páxina 67). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial (páxs. 32 e 33). Liña do tempo: al-Ándalus e os reinos cristiáns desde 711 

a 1146 (páxina 32). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 33, 34, 36, 38, 39, 40, 

44, 46, 51, 52, 53, 56, 62, 66 e 67). Resumos, cadros e esquemas informativos (páxinas 48 e 64). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca da España medieval (páxinas 41, 43 e 63). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 60). Comentario dun mapa histórico (páxina 66). Comprender o presente: O Camiño de 

Santiago (páxina 67). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

35, 37, 40, 42, 43, 58, 59 e 67). 
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UNIDADE 3. A Monarquía Hispánica: a época dos Reis Católicos e os 

Austrias

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos traballarán sobre a Monarquía Hispánica e 

os Reis Católicos e a dinastía dos Austrias. Estudarán en que consistiu o 

imperio ultramarino español e como foron a economía e sociedade do século 

XVII, prestando especial atención á Galicia no tempo dos Austrias. Por último, 

apreciarán o legado que nos deixou a cultura española do Século de Ouro e 

estudarán cales foron os seus máximos representantes e as súas principais 

obras. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron e traballaron 

sobre a España medieval. Estudaron a conquista e evolución deal-Ándalus e 

en que consistiu o Estado califal. Traballaron sobre a economía, a sociedade 

e a cultura andalusís. En canto aos reinos cristiáns, estudaron a súa 

organización política, a súa economía e como estaba formada a súa 

sociedade. Así mesmo, comprenderon que supuxo a crise baixo medieval e a 

evolución política na Baixa Idade Media. Por último, valoraron o legado que 

transmitiu a cultura hispano-cristiá. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

correctamente os pasos necesarios á hora de analizar un comentario de texto 

histórico. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, 

á parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA 

HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL 

(1474-1700) 

 Os Reis Católicos: unión dinástica de Castela 

e Aragón; reorganización do Estado; política 

relixiosa; conquista de Granada; descuberta 

de América; incorporación de Navarra; 

relacións con Portugal. 

 Auxe do Imperio no século XVI: dominios de 

Carlos I e de Filipe II; modelo político dos 

Austrias; conflitos internos; conflitos relixiosos 

no seo do Imperio; conflitos exteriores; 

exploración e colonización de América e do 

Pacífico; política económica respecto a 

América; a revolución dos prezos e o custo do 

Imperio. 

 Crise e decadencia do Imperio no século XVII: 

os validos; expulsión dos mouriscos; 

proxectos de reforma de Olivares; guerra dos 

Trinta Anos e perda da hexemonía en Europa 

en favor de Francia; rebelións de Cataluña e 

Portugal en 1640; Carlos II e o problema 

sucesorio; crise demográfica e económica. 

 Século de Ouro español: do Humanismo á 

Contrarreforma; Renacemento e Barroco na 

literatura e na arte. 

 A creación da Monarquía Hispánica. Os Reis 

Católicos. 

 Os Austrias maiores. 

 Os Austrias menores. 

 O imperio ultramarino español. 

 Economía e sociedade. 

 A cultura española do Século de Ouro. 

 Comentario de textos históricos. 

 Galicia no tempo dos Austrias. 

 Definición de termos propios da unidade. 

 Análise de liñas do tempo. 

 Lectura comprensiva e análise de documentos 

propostos como fonte directa de información. 

 Elaboración das actividades indicadas en cada 

apartado. 

 Realización de informes sobre diversos temas 

históricos, culturais ou políticos. 

 Valoración do patrimonio histórico e cultural de 

España. 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa 

de transición entre a Idade Media e a Idade Moderna, e 

identificar as reminiscencias medievais e os feitos 

salientables que abren o camiño á modernidade. 

B3.2.Explicar a evolución e a expansión da monarquía 

hispánica durante o século XVI, diferenciando os reinados de 

Carlos I e Filipe II. 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia 

da monarquía hispánica no século XVII, relacionando os 

problemas internos, a política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

B3.4.Recoñecer as grandes achegas culturais e artísticas do 

Século de Ouro español, extraendo información de interese 

en fontes primarias e secundarias (en bibliotecas, internet, 

etc.). 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 76. Doc.9 

Páx. 77. Doc.11 

Páx. 83. Doc.17 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 68 e 69. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 
Páx. 70. Doc. 2 

Páx. 93. Doc. 32 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 71. Doc. 3 

Páx. 91. Doc. 29 

Páx. 96. Act. 41 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis 

Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e a 

Idade Moderna, e identificar as 

reminiscencias medievais e os feitos 

salientables que abren o camiño á 

modernidade. 

 

B3.1.1.Define o concepto de unión 

dinástica aplicado a Castela e Aragón 

en tempos dos Reis Católicos e 

describe as características do novo 

Estado. 

 Explica que supuxo a «unión 

dinástica» en Castela e Aragón na 

época dos Reis Católicos e describe 

as características do novo Estado. 

Páx. 70. Doc. 1 

Páx. 72. Doc. 4 

Páx. 73. 

Acts. 2, 3 e 4 

Páx. 94. Act. 36 

CCL 

CSC 

B3.1.2. Explica as causas e as 

consecuencias dos feitos máis 

relevantes de 1492. 

 Analiza as causas e as 

consecuencias dos feitos máis 

importantes de 1492. Páx. 70. Doc. 2 

Páx. 72. Doc. 4 

Páx. 73. Doc. 5  

e acts. 5 e 6 

CCL 

CSC 

B3.1.3. Analiza as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal e os obxectivos 

que perseguían. 

 Explica en que consistiron e as 

consecuencias que produciron as 

relacións dos Reis Católicos con 

Portugal. 

Páx. 78. Doc. 14 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.2.Explicar a evolución e a 

expansión da monarquía hispánica 

durante o século XVI, diferenciando os 

reinados de Carlos I e Filipe II. 

 

B3.2.1. Compara os imperios 

territoriais de Carlos I e de Filipe II, e 

explica os problemas que provocaron. 

 Realiza unha comparativa entre os 

imperios territoriais de Carlos I e 

Filipe II e os problemas que 

provocaron. 

Páx. 74. Doc. 6  

Páx. 75. Doc. 8 

Páx. 76. 

Docs. 9 e 10 

Páx. 77.  

Docs. 11 e 12 

Páx. 78. 

Docs. 13 e 14 

Páx. 79. Doc. 15 

Páx. 80. 

Acts. 8 a 12 

CCL 

CAA 

CSC 

B3.2.2.Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o século 

XVI. 

 Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o 

século XVI. 
Páx. 78. Doc. 14 

Páx. 85. Doc. 20 

Páx. 86. Act. 19 

CCL 

CSC 

B3.2.3.Analiza a política respecto a 

América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, Europa e 

a poboación americana. 

 Analiza as consecuencias para 

España, Europa e a poboación 

americana da política realizada en 

América no século XVI. 

Páx. 85. Doc. 21 

Páx. 86. 

Acts. 20, 21 e 22 

Páx. 97. 

Acts. 42, 43, 44 

e 45 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.3. Explicar as causas e as 

consecuencias da decadencia da 

monarquía hispánica no século XVII, 

relacionando os problemas internos, a 

política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

 

B3.3.1. Describe a práctica do 

valemento e os seus efectos na crise 

da monarquía. 

 Explica en que consistiu a práctica 

do valemento, o seu máximo 

representante e os efectos que 

produciu na monarquía española. 

Páx. 83. Doc. 17 

Páx. 84. Act. 17 

CCL 

CSC 

B3.3.2. Explica os principais proxectos 

de reforma do Conde Duque de 

Olivares. 

 Explica os principais proxectos de 

reforma do Conde Duque de 

Olivares. 

Páx. 83. Doc. 17 

Páx. 84. Act. 15 

CCL 

CSC 

B3.3.3.Analiza as causas da guerra 

dos Trinta Anos e as súas 

consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa. 

 Analiza as causas da guerra dos 

Trinta Anos, e as súas 

consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa. 

Páx. 83. Doc. 18 

Páx. 84. Doc. 19 

CCL 

CSC 

CAA 

B3.3.4. Compara e comenta as 

rebelións de Cataluña e Portugal de 

1640. 

 Explica e realiza unha comparación 

entre as rebelións de Cataluña e 

Portugal de 1640. 
Páx. 83. Doc. 18 

CCL 

CSC 

CAA 

B3.3.5.Explica os principais factores da 

crise demográfica e económica do 

século XVII, e as súas consecuencias. 

 Explica en que consistiron a crise 

demográfica e económica do século 

XVII e as súas consecuencias. 

Páx. 87. 

Docs. 22, 23  

e 24 

Páx. 88. Doc. 26 

Páx. 89. 

Acts. 24 a 27 

Páx. 93. Act. 33 

Páx. 94. Act. 37 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 3. A FORMACIÓN DA MONARQUÍA HISPÁNICA E A SÚA EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.3. Explicar as causas e as 

consecuencias da decadencia da 

monarquía hispánica no século XVII, 

relacionando os problemas internos, a 

política exterior e a crise económica e 

demográfica. 

B3.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Analiza unha liña do tempo das 

monarquías dos Reis Católicos e dos 

Austrias. Páx. 68. 

Para comenzar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B3.4.Recoñecer as grandes achegas 

culturais e artísticas do Século de Ouro 

español, extraendo información de 

interese en fontes primarias e 

secundarias (en bibliotecas, internet, 

etc.). 

B3.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre os seguintes 

pintores do Século de Ouro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e 

Murillo. 

 Busca información a través de 

diversas fontes sobre Diego de 

Velázquez. Analiza as características 

da súa obra como fonte histórica. Páx. 91. Act. 32 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo ao inicio da unidade (páxina 69). Documentos 1 a 41 (páxinas 70 a 97). A debate: A Armada Invencible: 

unha derrota militar? (páxina 79). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos. (páxinas 73, 80, 84, 86, 89 e 91). Elaboración dun informe sobre a 

Inquisición española (páxina 95). Comentario dun texto histórico (páxina 96). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre unha imaxe de Carlos V e un mapa do mundo a metade do século 

XVII (páxinas 68 e 69). Liña do tempo: Os Reis Católicos e os Austrias de 1474-1556 (páxinas 68 e 69). Observación, lectura e interpretación de 

diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 69, 72, 73, 75, 78, 79, 83, 84, 85 e 92). Resumos, cadros, gráficos e esquemas 

informativos (páxinas 70, 74, 80, 87, 88 e 94). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca da Monarquía Hispánica durante a época dos Reis Católicos e os Austrias (páxinas 73, 80, 89, 91 e 93). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 95). Comentario dun texto histórico (páxina 96). Comprender o presente: Leis de Indias e 
Dereitos Humanos (páxina 97). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e evolución dos procesos históricos (páxinas 68, 

71, 74, 76, 81, 82, 89, 90, 91). Respecto dos Dereitos Humanos (páxina 97). 
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UNIDADE 4. O século XVIII: reformismo borbónico e Ilustración

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos aprenderán a recoñecer as causas do 

cambio dinástico e os problemas políticos que se derivaron da implantación 

da nova dinastía. Analizarán a aparición do novo modelo de Estado 

absolutista e os seus trazos principais: centralización e uniformidade. 

Estudarán en que consistiu a política exterior dos Borbóns e o que supuxeron 

o despotismo ilustrado e o reformismo. Verán que cambios se produciron na 

economía e sociedade do século XVIII, prestando especial atención a Galicia, 

e como foi a súa evolución. Coñecerán as características da Ilustración 

española e da súa cultura. Finalmente, observarán e traballarán sobre a 

figura de Carlos IV e a crise sufrida pola monarquía. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos traballaron sobre a 

Monarquía Hispánica e os Reis Católicos e a dinastía dos Austrias. Estudaron 

en que consistiu o imperio ultramarino español e como foron a economía e a 

sociedade do século XVII. Por último, apreciaron o legado que deixou a 

cultura española do Século de Ouro e estudaron cales foron os seus 

máximos representantes e as súas principais obras. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

os pasos correctos para analizar unha obra de arte. 
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Suxestión de temporalización:2 semanas de novembro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA 

FRANCESA: O REFORMISMO DOS 

PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) 

 Cambio dinástico e Guerra de Sucesión: 

unha contenda civil e europea; a Paz de 

Utrecht e o novo equilibrio europeo; os 

pactos de familia con Francia. 

 Reformas institucionais: novo modelo de 

Estado; Administración en América; 

Facenda Real; relacións Igrexa-Estado. 

 Economía e política económica: 

recuperación demográfica; problemas da 

agricultura, a industria e o comercio; 

liberalización do comercio con América. 

 Engalaxe económica de Cataluña. 

Estancamento económico de Galicia. 

 A Ilustración en España e Galicia: 

proxectistas, anovadores e ilustrados; 

despotismo ilustrado; novo concepto de 

educación; Sociedades Económicas de 

Amigos do País; prensa periódica. 

 O cambio dinástico e a guerra de sucesión. 

 O absolutismo borbónico. 

 A política exterior dos Borbóns. 

 Os cambios na política exterior dos Borbóns.  

 O movemento ilustrado. A Ilustración española. 

 Despotismo ilustrado e reformismo. 

 Economía e sociedade no século XVIII. 

 A cultura na Ilustración española. 

 Carlos IV: a crise da monarquía. 

 Galicia no século XVIII: economía e sociedade; as institucións 

de goberno do reino de Galicia; a Ilustración e a arte. 

 Análise e interpretación de documentos iconolóxicos que 

permitan establecer os trazos da etapa histórica. 

 Comentario de mapas históricos sobre a política exterior 

española no século XVIII: alianzas e conflitos. 

 Elaboración de eixes cronolóxicos que conteñan os principais 

fitos de cada reinado. 

 Utilización de fontes textuais, primarias e secundarias, para 

coñecer a vida política, social e económica desta etapa. 

 Utilización con propiedade e rigor dos conceptos históricos 

específicos do tema. 

 Fomento da tolerancia e do diálogo como base das relacións 

internacionais. 

 Valoración, con rigor crítico, do modelo absolutista de Estado. 

 Apreciación positiva do papel da Ilustración española e da 

súa achega histórica e cultural. 

 Rexeitamento da guerra como medio para resolver os 

conflitos. 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como 

contenda civil e europea, e explicar as súas 

consecuencias para a política exterior española e a 

nova orde internacional. 

B4.2.Describir as características do novo modelo de 

Estado, especificando o alcance das reformas 

promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

B4.3.Comentar a situación inicial dos sectores 

económicos, detallando os cambios introducidos e os 

obxectivos da nova política económica. 

B4.4.Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en 

comparación coa evolución económica do resto de 

España. 

B4.5.Expor os conceptos fundamentais do 

pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 

difusión. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 100. Doc. 1 

Páx. 102. Doc. 5 

Páx. 110. Doc. 17 

Páx. 116. Doc. 18 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 98 e 99. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 115. Doc. 26 

Páx. 116. Docs. 29 

e 32 

Páx. 119.  

Docs. 32, 33 e 35 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 114. Doc. 25 

Páx. 117. Doc. 31 

Páx. 119.  

Docs. 32, 33 e 35 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión 

española como contenda civil e europea, 

e explicar as súas consecuencias para a 

política exterior española e a nova orde 

internacional. 

 

B4.1.1.Explica as causas da Guerra de 

Sucesión Española e a composición dos 

bandos en conflito. 

 Describe as causas da Guerra de 

Sucesión española e a composición 

dos bandos en conflito. 

Páx. 100. 

Docs. 2 e 3 

Páx. 101. 

Acts. 1 e 2 

CCL 

CSC 

B4.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos ocorridos entre 1700 e 

1788. 

Páxs. 108 e 109. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4.1.3.Detalla as características da nova 

orde europea xurdida da Paz de Utrecht 

e o papel de España nela. 

 Explica en profundidade as 

características principais da nova 

orde que xurdiu en Europa despois 

da Paz de Utrecht e o papel que 

desempeñou España nela. 

Páx. 101.  

Doc. 3 

e act. 3 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.2.Describir as características do novo 

modelo de Estado, especificando o 

alcance das reformas promovidas polos 

primeiros monarcas da dinastía 

borbónica. 

 

B4.2.1.Define os decretos de nova planta 

e explica a súa importancia na 

configuración do novo Estado borbónico. 

 Explica en que consistiron os 

decretos de nova planta e a 

importancia que tiveron na 

configuración do novo Estado 

borbónico. 

Páx. 102. Doc. 5 

Páx. 103. Doc. 6 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.2.2.Elabora un esquema comparativo 

do modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 

 Elabora un esquema comparativo do 

modelo político dos Austrias e dos 

Borbóns. 
Páx. 105. Act. 4 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.2.3.Explica as medidas que 

adoptaron ou proxectaron os primeiros 

Borbóns para sanear a Facenda Real. 

 Describe as medidas iniciais 

adoptadas polos Borbóns para 

sanear a Facenda Real. 

Páx. 104. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 105.  

Doc. 10 

Páx. 118. Act. 30 

CCL 

CAA 

CSC 

B4.2.4.Describe as relacións Igrexa-

Estado e as causas da expulsión dos 

xesuítas. 

 Explica as relacións Igrexa-Estado e 

as causas que propiciaron a 

expulsión das xesuítas. 

Páx. 118. Act. 30 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 4. ESPAÑA NA ÓRBITA FRANCESA: O REFORMISMO DOS PRIMEIROS BORBÓNS (1700-1788) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.3.Comentar a situación inicial dos 

sectores económicos, detallando os 

cambios introducidos e os obxectivos da 

nova política económica. 

 

B4.3.1.Compara a evolución demográfica 

do século XVIII coa da centuria anterior. 

 Realiza unha comparativa entre a 

evolución demográfica do século 

XVIII e a evolución demográfica 

anterior. 

Páx. 109.  

Doc. 15 

CCL 

CSC 

CAA 

B4.3.2.Desenvolve os principais 

problemas da agricultura e as medidas 

impulsadas por Carlos III neste sector. 

 Explica os problemas e as medidas 

adoptadas por Carlos III para 

impulsar o sector agrícola. 

Páx. 110.  

Doc. 17 

CCL 

CSC 

B4.3.3.Explica a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

 Expón a política industrial da 

monarquía e as medidas adoptadas 

respecto ao comercio con América. 

Páx. 110. 

Doc. 18 

Páx. 111. 

Doc. 20 

Páx. 112. 

Doc. 21 

CCL 

CSC 

B4.4.Explicar a engalaxe económica de 

Cataluña, en comparación coa evolución 

económica do resto de España. 

 

B4.4.1. Especifica as causas da 

engalaxe económica de Cataluña no 

século XVIII. 

 Explica con detalle as causas do 

despegamento económico de 

Cataluña no século XVIII. 
Páx. 113 

Act. 16 

CCL 

CSC 

B4.5.Expor os conceptos fundamentais 

do pensamento ilustrado, identificando as 

súas vías de difusión. 

B4.5.1.Comenta as ideas fundamentais 

da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 

 Desenvolve as ideas fundamentais 

da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 
Páx. 108.  

Acts. 10, 12 e 13 

CCL 

CAA 

CSC 

B4.5.2. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Amigos do 

País e da prensa periódica na difusión 

dos valores da Ilustración. 

 Valora a importancia que tiveron as 

Sociedades Económicas de Amigos 

do País e da prensa periódica na 

difusión dos valores da Ilustración. 

Páx. 108. Act. 10 

CCL 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 99). Documentos 1 a 39 (páxinas 100 a 121). A debate: A influencia 

francesa na nova monarquía(páxina 103). Saber máis: As expedicións marítimas e A expedición Malaspina-Bustamante (1789-1794) (páxina 

107). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 101, 105, 108, 113, 114, 115, 117 e 118). Redacción das 

características fundamentais do novo Estado creado polos Borbóns: Lexislación, Administración, Exército e Igrexa (páxina 118). Completar o 

esquema da unidade: A España do século XVIII, engadindo: A evolución demográfica, a cultura española do século XVIII, as características da 

Ilustración española, a estrutura da sociedade estamental e o comercio exterior (páxina 118). Elaboración dun informe sobre a Ilustración 

española (páxina 119). Comentario dunha obra de arte (páxina 120). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial na que Carlos III asina o decreto de libre comercio con América (páxs. 98 e 

99). Liña do tempo do século XVIII en España: reformismo borbónico e Ilustración (páxinas 108 e 109). Observación, lectura e interpretación de 

diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 99, 100, 103, 107, 110 e 112). Resumos, cadros, gráficos e esquemas informativos 

(páxinas 104, 109 e 118). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o século XVIII en España: reformismo borbónico e Ilustración (páxina 119). Procura de información en 

Internet acerca da evolución da poboación da provincia de cada alumno no século XVIII (páxina 113). Procura de información en Internet acerca 

da obra de Francisco de Goya (páxina 114). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 119). Comentario dunha obra de arte (páxina 120). Comprender o presente: A guerra de 

sucesión e a organización territorial (páxina 121). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

99, 100, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 119, 120 e 121). 
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BLOQUE II. O SÉCULO XIX 

UNIDADE 5. A crise do Antigo Réxime e a revolución liberal

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos estudarán e traballarán sobre a crise da 

monarquía borbónica: Godoy e o reinado de Carlos IV. Comprenderán en que 

consistiu a guerra da Independencia e os comezos da revolución liberal. 

Estudarán as Cortes de Cádiz e o que significou a súa obra lexislativa: a 

Constitución de 1812. Porán especial atención a tres períodos: o sexenio 

absolutista (1814-1820), o trienio liberal (1820-1823) e a década «ominosa» 

(1823-1833). Por último, aprenderán o que supuxo para España a 

independencia das colonias americanas e profundarán na crise do Antigo 

Réxime en Galicia. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos aprenderon a recoñecer as 

causas do cambio dinástico e os problemas políticos que se derivaron da 

implantación da nova dinastía. Analizaron a aparición do novo modelo de 

Estado absolutista e os seus trazos principais: centralización e uniformidade. 

Estudaron en que consistiu a política exterior dos Borbóns e o que supuxeron 

o despotismo ilustrado e o reformismo. Viron que cambios se produciron na 

economía e na sociedade do século XVIII e como foi a súa evolución. 

Coñecen as características da Ilustración española e como foi a súa cultura. 

Finalmente, traballaron sobre a figura de Carlos IV e a crise sufrida pola 

monarquía. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades para interpretar 

e analizar textos e documentos iconográficos que permitan comprender os 

elementos que definían o sistema político e social do Antigo Réxime en 

España.
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

(1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A 

ABSOLUTISMO 

 Impacto da Revolución Francesa: relacións 

entre España e Francia; Guerra da 

Independencia. 

 Primeiro intento de revolución liberal, Cortes 

de Cádiz e Constitución de 1812. 

 Reinado de Fernando VII: restauración do 

absolutismo; trienio liberal; reacción 

absolutista. 

 Emancipación da América española: 

protagonismo crioulo; fases do proceso; 

repercusións para España. 

 A obra de Goya como testemuño da época. 

 A crise da monarquía borbónica: Godoy e o 

reinado de Carlos IV. 

 A guerra da independencia e os comezos da 

revolución liberal. 

 As Cortes de Cádiz: a súa obra lexislativa. A 

Constitución de 1812. 

 O sexenio absolutista (1814-1820). 

 O trienio liberal (1820-1823). 

 A década «ominosa» (1823-1833). 

 A independencia das colonias americanas. 

 A crise do Antigo Réxime en Galicia. 

 Interpretación e análise de textos e documentos 

iconográficos que permitan comprender os 

elementos que definían o sistema político e 

social do Antigo Réxime en España. 

 Lectura, comprensión e análise de documentos 

textuais de época. 

 Análise comparada de varias fontes históricas 

(mapas, textos, gráficos). 

 Valoración e respecto cara ao noso legado 

histórico e artístico. 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata a Guerra da Independencia, e 

especificar en cada fase os principais acontecementos e as 

súas repercusións para España. 

B5.2.Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en 

relación co ideario do liberalismo. 

B5.3.Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar 

os principais feitos de cada unha. 

B5.4.Explicar o proceso de independencia das colonias 

americanas, diferenciando as súas causas e as súas fases, así 

como as repercusións económicas para España. 

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos 

acontecementos deste período, e identificar nelas o reflexo da 

situación e os feitos contemporáneos. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 145. 

Docs. 27, 28 

e 29 

e act. 40 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 124 e 125. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 145. Act. 39 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 142. Doc. 24 

Páx. 145. Doc. 27 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.1. Analizar as relacións entre España 

e Francia desde a Revolución Francesa 

ata a Guerra da Independencia, e 

especificar en cada fase os principais 

acontecementos e as súas repercusións 

para España. 

 

B5.1.1.Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre España 

e Francia desde a Revolución Francesa 

ata o comezo da Guerra de 

Independencia. 

 Sintetiza os cambios que 

experimentaron as relacións entre 

España e Francia nunha liña do 

tempo entre a Revolución Francesa 

e o comezo da guerra da 

Independencia. 

Páx. 127. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 103. 

Doc. 5 e act. 1 

Páx. 142. 

Docs. 23 e 24 

CCL 

CSC 

B5.1.2.Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

 Detalla as causas, a composición 

dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos 

acontecementos da guerra da 

Independencia. 

Páx. 129.  

Docs. 3 e 4 

Páx. 130. 

Acts. 1 e 3 a 6 

CCL 

CSC 

B5.2.Comentar o labor lexislador das 

Cortes de Cádiz, en relación co ideario 

do liberalismo. 

 

B5.2.1.Compara as Cortes de Cádiz coas 

estamentais do Antigo Réxime. 

 Realiza unha comparativa entre as 

Cortes de Cádiz e as Cortes 

estamentales do Antigo Réxime. 

Páx. 131. Doc. 6 

Páx. 132. 

Acts. 7, 8 e 10 

CCL 

CSC 

CAA 

B5.2.2. Comenta as características 

esenciais da Constitución de 1812. 

 Desenvolve as características 

esenciais da Constitución de 1812. Páx. 132.  

Acts. 9 a 12 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.3.Describir as fases do reinado de 

Fernando VII, e explicar os principais 

feitos de cada unha. 

 

B5.3.1.Detalla as fases do conflito entre 

liberais e absolutistas durante o reinado 

de Fernando VII. 

 Desenvolve de maneira detallada as 

fases do conflito entre liberais e 

absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 

Páx. 133. 

Doc. 10 

Páx. 134. 

Docs. 11 e 12 e 

acts. 13, 14 e 16 

Páx. 136. 

Doc. 13 

e acts. 17 a 22 

Páx. 137. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 138. 

Docs. 16, 17 

e 18 

Páx. 139. 

Docs. 19 e 20 

e acts. 23 a 26 

Páx. 143. 

Act. 35 

CCL 

CSC 

B5.3.2.Define o carlismo e resume a súa 

orixe e os apoios con que contaba 

inicialmente. 

 Explica o carlismo, a súa orixe e os 

apoios iniciais que recibiu. 
Páx. 139. 

Acts. 26 e 27 

CCL 

CSC 

B5.3.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo 

desde 1788 ata 1833, e sitúa nela os 

principais acontecementos 

históricos. 

Páxs. 124 e 125. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B5.3.4.Representa nun esquema as 

diferenzas, en canto a sistema político e 

estrutura social, entre o Antigo Réxime e 

o réxime liberal burgués. 

 Esquematiza as diferenzas políticas 

e de estrutura social entre o Antigo 

Réxime e o réxime liberal burgués. 
Páx. 144. Act. 38 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 5. A CRISE DO ANTIGO RÉXIME (1788-1833): LIBERALISMO FRONTE A ABSOLUTISMO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.4.Explicar o proceso de 

independencia das colonias americanas, 

diferenciando as súas causas e as súas 

fases, así como as repercusións 

económicas para España. 

 

B5.4.1.Explica as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias americanas. 

 Expón as causas e o 

desenvolvemento do proceso de 

independencia das colonias 

americanas. 

Páx. 141. 

Docs. 21 e 22  

e acts. 29, 30 

e 31 

CCL 

CSC 

B5.4.2.Especifica as repercusións 

económicas para España da 

independencia das colonias americanas. 

 Describe o impacto económico para 

España da independencia das 

colonias americanas. 

Páx. 141. 

Doc. 21 

e acts. 32 e 33 

CCL 

CSC 

B5.5. Relacionar as pinturas e os 

gravados de Goya cos acontecementos 

deste período, e identificar nelas o 

reflexo da situación e os feitos 

contemporáneos. 

B5.5.1. Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre Goya e 

elabora unha breve exposición sobre a 

súa visión da guerra. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre Goya e 

elabora unha breve exposición sobre 

a súa visión da guerra. 

Páx. 145. 

Docs. 27, 28 

e 29 

e act. 37 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxinas 124 e 125). Documentos 1 a 34 (páxinas 125 a 147). Saber máis: As 

Xuntas de Defensa (páxina 130). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 130, 132, 134, 136, 139, 141). Explicación da crise da 

monarquía e levantamento contra os franceses; dos Cen Mil Fillos de San Luís, restauración do absolutismo; da cuestión sucesoria: a división 

entre isabelinos e carlistas; e das causas da emancipación americana (páxina 144). Elaboración dun informe sobre a actitude política de Goya e 

a súa obra desde 1808 ata a súa morte en 1828 (páxina 145). Análise e comentario dunha imaxe política (páxina 146). Valoración do 

constitucionalismo español (páxina 147). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre o cadro de Goya: Escena da guerra da Independencia (páxina 124). 

Mapa referente ao ciclo revolucionario 1776-1830 (páxina 125). Liña do tempo referente á crise do Antigo Réxime e a revolución liberal, desde 

1808 a 1833 (páxinas 124 e 125). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 125, 129 

e 141). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 131, 134, 138, 139 e 144). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o período referente á crise do Antigo Réxime e a revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páxinas 130, 132, 

134, 136, 139 e 141). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 145). Análise e comentario dunha imaxe política (páxina 146). Comprender o presente: O 

constitucionalismo español (páxina 147). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade; 

valoración da importancia da interculturalidade e a confluencia de culturas no desenvolvemento e na evolución dos procesos históricos (páxinas 

124, 127, 129, 130, 133, 137, 138, 141, 143, 145 e 146). 
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UNIDADE 6. O reinado de Isabel II 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos analizarán o proceso de transición desde a 

monarquía absoluta de Fernando VII á monarquía constitucional da rexente 

María Cristina. Identificarán os grupos ou partidos que se forman nesta etapa 

e o seu papel na construción do Estado liberal. Sinalarán a presenza do 

exército e o papel da coroa na definición do modelo político e social que se 

configura a partir das dúas rexencias. Identificarán os intereses e ideas do 

moderantismo político e os seus principais líderes na España de Isabel II. 

Situarán cronoloxicamente cada unha das etapas do reinado. Valorarán o 

significado das transformacións operadas nesta etapa e o papel hexemónico 

dos sectores moderados e os grupos sociais de ascendencia burguesa. Por 

último, estudarán Galicia durante o reinado de Isabel II: as correntes liberais 

e as reformas do periodo isabelino. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron e traballaron 

sobre a crise da monarquía borbónica: Godoy e o reinado de Carlos IV. 

Comprenderon en que consistiu a guerra da Independencia e os comezos da 

revolución liberal. Viron en que consistiron as Cortes de Cádiz e o que 

significou a súa obra lexislativa: a Constitución de 1812. Puxeron especial 

atención a tres períodos: o sexenio absolutista (1814-1820), o trienio liberal 

(1820-1823) e a década «ominosa» (1823-1833). Por último, aprenderon o 

que supuxo para España o proceso de independencia das colonias 

americanas. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

correctamente os pasos necesarios para a elaboración dun mapa conceptual 

de forma adecuada. 
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Suxestión de temporalización:2 semanas de decembro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA 

CONSTRUCIÓN DO ESTADO 

LIBERAL (1833-1874) 

 O carlismo como derradeiro bastión 

absolutista: ideario e apoios sociais; 

as dúas primeiras guerras carlistas. 

 Triunfo e consolidación do liberalismo 

no reinado de Isabel II: primeiros 

partidos políticos; protagonismo 

político dos militares; lexislación 

económica de signo liberal; nova 

sociedade de clases. 

 Proceso constitucional. 

 A rexencia de María Cristina (1833-1840). 

 Carlismo e Guerra Civil: os inicios dun conflito secular. 

 A rexencia de Espartero (1844-1854).  

 A desamortización de Mendizábal. 

 A década moderada e o predominio do partido de Narváez. 

 Construción e consolidación do Estado liberal: moderantismo e 

unionismo. 

 A Unión Liberal de O’Donnell: unha vía cara ao centrismo político. 

 O bienio progresista: reformas e desamortización de Madoz. 

 O retorno ao predominio moderado: goberno de O’Donnell. 

 A crise do sistema: economía, política. 

 A revolución de setembro de 1868: o fin do reinado de Isabel II. 

 Galicia no tempo de Isabel II: a evolución política e as reformas do 

periodo isabelino. 

 Identificación dos factores que propiciaron a transformación 

política na España das rexencias, como modelo de transición 

política. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer a vida 

política e modelos sociais propios desta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e consolida nesta 

etapa: conservador, liberal, dereita, esquerda, burguesía, etc. 

 Rexeitamento á violencia e a guerra como medio de solución de 

conflitos, como o das dúas guerras carlistas do período. 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como 

resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 

analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as 

súas bases sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

B6.2.Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime 

ao réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel 

II, explicar o protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, económicos e 

sociais. 

B6.3.Explicar o proceso constitucional durante o 

reinado de Isabel II, en relación coas correntes 

ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo 

poder. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 163. 

Doc. 20 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 148 e 149. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 151. Doc. 3 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 156. Doc. 9 

Páx. 158. Doc. 14 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo 

como resistencia absolutista fronte á 

revolución liberal, analizando os seus 

compoñentes ideolóxicos, as súas bases 

sociais, a súa evolución no tempo e as 

súas consecuencias. 

 

B6.1.1.Identifica o ámbito xeográfico do 

carlismo e explica o seu ideario e os 

seus apoios sociais. 

 Recoñece o ámbito xeográfico onde 

se desenvolveu e foi máis favorable 

o carlismo e explica o seu ideario e 

os seus apoios sociais. 

Páx. 153. Doc. 5 

e acts. 1, 2 e 3 

Páx. 165. 

Act. 27 

Páx. 167. 

Doc. 27 

CAA 

CSC 

B6.1.2.Especifica as causas e as 

consecuencias das dúas primeiras 

guerras carlistas. 

 Desenvolve as causas e as  

consecuencias das dúas primeiras 

guerras carlistas. 
Páx. 151. Doc. 2 

Páx. 151. Doc. 3 

Páx. 153. 

Acts. 4, 5 e 6 

CCL 

CSC 

B6.1.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos ocorridos entre 1833 e 

1874. 

Páxs. 148 e 149. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.1. Describe as características dos 

partidos políticos que xurdiron durante o 

reinado de Isabel II. 

 Explica que caracterizaba a cada un 

dos partidos políticos que xurdiron 

durante o reinado de Isabel II. 

Páx. 155. 

Docs. 6 e 7 

Páx. 166. Act. 32 

CCL 

CSC 

B6.2.2.Resume as etapas da evolución 

política do reinado de Isabel II desde a 

súa minoría de idade, e explica o papel 

dos militares. 

 Sintetiza as etapas políticas do 

reinado de Isabel II. Explica o papel 

xogado polos militares. Páx. 167. Act. 34 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.3.Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra 

levadas a cabo durante o reinado de 

Isabel II.  

 

 Explica o proceso desamortizador 

que liberalizou a terra no reinado de 

Isabel II Páx. 218. Act . 5 

CCL 

CAA 

SCC 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

 Realiza unha comparativa entre as 

desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz, e especifica os obxectivos 

dunha e doutra. 

Páx. 150. Doc. 2 

Páx. 153. Act. 4 

Páx. 159. 

Doc. 14 

Act. 21 

Páx. 165. 

Act. 29 

Páx. 166. Act. 31 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.3.Explicar o proceso constitucional 

durante o reinado de Isabel II, en relación 

coas correntes ideolóxicas dentro do 

liberalismo e a súa loita polo poder. 

B6.3.1. Compara o Estatuto Real de 

1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 

 Realiza unha comparativa entre o 

Estatuto Real de 1834 e as 

Constitucións de 1837 e 1845. 

Páx. 151. Doc. 3 

Páx. 152. Doc. 4 

Páx. 156. Doc. 9 

e act. 13 

Páx. 166. Act. 30 

Páx. 168. 

Acts. 35 e 36 

CCL 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo doinicio da unidade (páxina 149). Documentos 1 a 31 (páxinas 150 a 169). Saber máis: A noite de San 

Daniel (páxina 163). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 153, 154, 157, 163 e 166). Elaboración dun informe sobre o 

papel dos partidos políticos no reinado de Isabel II (páxina 167). Elaboración dun mapa conceptual (páxina 168). Análise e comentario das 

reformas realizadas ata 1936 e a partir dese ano e do significado do concepto de «revolución liberal» (páxina 166). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro referente á figura da raíña Isabel II (páxina 148). Mapa 

referente a Europa a mediados do século XIX (páxina 149). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos e sociais ocorridos entre 1833 

e 1868 (páxinas 148 e 149). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 149, 150 e 

153). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 150, 152, 155, 157, 166, 168 e 169). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o período que abarca as rexencias de María Cristina e Espartero e o reinado de Isabel II (páxinas 153, 154, 

157, 159, 163 e 165). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 167). Elaboración dun mapa conceptual (páxina 168). Comprender o presente: A 

crisefinanceira de 1866 (páxina 169). 

Educación cívica e constitucional. Actitudes de interese e respecto cara ao patrimonio histórico, artístico e cultural e cara á súa diversidade 

(páxinas 148, 158, 164 e 167). 
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UNIDADE 7. O sexenio democrático (1868-1874)

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos tentarán asimilar e explicar a 

complexidade do proceso de construción do Estado liberal e da lenta 

implantación da economía capitalista en España. Identificarán os grupos ou 

partidos que participan nesta etapa e o seu papel nos ensaios democráticos 

e republicanos. Elaborarán explicacións coherentes sobre o contido, as 

dimensións e a evolución dos cambios político-xurídicos, sociais e 

económicos, incidindo no significado histórico do Sexenio Democrático e 

analizando o caso de Galicia. Avaliarán as causas que levaron ao fracaso 

das experiencias republicanas e da nova monarquía de Amadeo I. Obterán e 

analizarán información sobre o pasado procedente de diversas fontes, 

valorarán a súa relevancia e establecerán relacións cos coñecementos 

adquiridos neste tema. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos analizaron o proceso de 

transición desde a monarquía absoluta de Fernando VII á monarquía 

constitucional da rexente María Cristina. Identificaron os grupos ou partidos 

que se forman nesta etapa e o seu papel na construción do Estado liberal. 

Sinalaron a presenza do exército e o papel da coroa na definición do modelo 

político e social que se configura a partir das dúas rexencias. Identificaron os 

intereses e as ideas do moderantismo político e os seus principais líderes na 

España de Isabel II. Poden situar cronoloxicamente cada unha das etapas do 

reinado. Por último, valoran o significado das transformacións operadas nesta 

etapa e o papel hexemónico dos sectores moderados e os grupos sociais de 

ascendencia burguesa. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar unha caricatura política con claridade e corrección, 

atendendo á significación que quería transmitir. 
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Suxestión de temporalización: 2.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA 

CONSTRUCIÓN DO ESTADO 

LIBERAL (1833-1874) 

 Sexenio Democrático: revolución de 

1868 e caída da monarquía isabelina; 

procura de alternativas políticas e 

monarquía de Amadeo I; primeira 

República; guerra de Cuba, terceira 

guerra carlista e insurrección 

cantonal. 

 Inicios do movemento obreiro 

español: condicións de vida da 

poboación obreira e labrega; a 

Asociación Internacional de 

Traballadores e o xurdimento das 

correntes anarquista e socialista. 

 Causas da revolución de setembro. 

 Revolución de 1868: goberno provisional e xuntas revolucionarias. 

 Os intentos democratizadores e o seu fracaso. 

 A Constitución de 1869 e a nova dinastía. 

 O reinado de Amadeo de Saboia. 

 A oposición ao novo rei: da nobreza ás guerras civís ou coloniais. 

 A Primeira República: causas da súa proclamación e razóns do seu fracaso. 

 O goberno de Serrano, unha etapa de transición cara á restauración 

borbónica. 

 Os problemas sociais: movemento obreiro, socialismo, anarquismo, 

federalismo. 

 A guerra de Cuba: primeira fase dun proceso descolonizador. 

 Galicia no Sexenio Democrático: os actores políticos e as reformas 

republicanas. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer a vida política e os 

modelos sociais propios da etapa do Sexenio (especialmente caricaturas). 

 Análise de textos e mapas da época para comprender a dimensión dos 

cambios operados nesta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e consolida nesta etapa. 

 Manexo de fontes informativas de diverso signo e procedencia. 

 Utilización da imaxe como documento con significado propio: fotografías, 

prensa ilustrada, carteis, gravados e estampas populares, etc. Función destas 

imaxes no público lector da época. 

 Estímulo das actitudes de tolerancia cara ás diversas tendencias políticas e 

relixiosas. 

 Valoración das actitudes de entrega dos que loitaron en defensa dos dereitos 

e liberdades, así como das novas experiencias democráticas e republicanas. 

B6.4.Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron 

o país. 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

76 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 Éxitos políticos: estabilidade e consolidación 

do poder civil; liquidación do problema 

carlista; solución temporal do problema de 

Cuba. 

 O reinado de Amadeo I. 

 A crise final da monarquía. 

 A terceira guerra carlista (1872-1876). 

 Explicación da orixe, do desenvolvemento e das 

repercusións da terceira guerra carlista. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra como 

medio de solución de conflitos. 

B7.3.Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a 

rexencia de María Cristina, inferindo as súas repercusións na 

consolidación do novo sistema político. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 173.  

Doc. 2 e act. 5 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 170 e 171. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 176. Doc. 6 

Páx. 177. Doc. 7 

Páx. 184.  

Doc. 16 

Páx. 185.  

Docs. 17 e 18 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 188. Doc. 23 

Páx. 189. Doc. 25 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.4.Explicar o Sexenio Democrático 

como período de procura de alternativas 

democráticas á monarquía isabelina, 

especificando os grandes conflitos 

internos e externos que desestabilizaron 

o país. 

 

B6.4.1. Explica as etapas políticas do 

Sexenio Democrático. 

 Describe as distintas etapas políticas 

do Sexenio Democrático. Páx. 186. Act. 29 
CCL 

CSC 

B6.4.2. Describe as características 

esenciais da Constitución democrática de 

1869. 

 Describe as particularidades da 

Constitución democrática de 1869. 
Páx. 174. Doc. 4 

Páx. 175. Act. 8 

CCL 

CSC 

B6.4.3. Identifica os grandes conflitos do 

sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 

 Localiza e describe os grandes 

conflitos ocorridos durante o Sexenio 

Democrático e as súas repercusións 

políticas. 

Páx. 170. 

Para comezar 

Páx. 173. 

Acts. 2, 4 e 5 

Páx. 175. 

Acts. 7, 9 e 10 

Páx. 176. Doc. 6 

Páx. 177. Doc. 7 

Acts. 13, 14 e 15 

Páx. 179. 

Doc. 10 

Páx. 180. 

Doc. 11 

Páx. 181. 

Acts. 17 a 20 

Páx. 183. 

Acts. 22, 23 e 24 

Páx. 185. Act. 

26, 27 e 28 

Páx. 186. Act. 31 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 

B6.5.1.Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Conecta o movemento obreiro 

español e a súa evolución coa 

evolución do movemento obreiro 

internacional, durante o Sexenio 

Democrático. 

Páx. 182. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 183. 

Acts. 21 e 22 

Páx. 185. Act. 27 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.3.Describir os principais logros do 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

B7.3.2. Describe a orixe, o 

desenvolvemento e as repercusións da 

terceira guerra carlista. 

 Explica a orixe, o desenvolvemento e 

as repercusións da terceira guerra 

carlista. Páx. 177. Act. 14 
CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

82 

 

RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance 

colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

RANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 171). Documentos 1 a 25 (páxinas 172 a 189). A debate: Quen asasinou a 

Prim? (páxina 176). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 173, 175, 177, 181 e 183). Elaboración dun informe sobre a 

abolición da escravitude nas colonias españolas durante o século XIX (páxina 187). Análise e comentario dunha caricatura política (páxina 188). 

Comprender o presente: O republicanismo e os seus valores (páxina 189). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha ilustración dunha manifestación radical en Madrid en 1871 

(páxina 170). Mapa referente a Europa durante o período comprendido entre 1868 e 1874 (páxina 171). Liña do tempo referente ás distintas 

etapas nas que se divide o sexenio (páxinas 170 e 171). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e 

políticos (páxinas 171, 173 e 182). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 174 e 186). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición da información 

consultada nos medios dixitais sobre o período referente ao Sexenio Democrático, desde o ano 1868 ata 1875 (páxinas 173, 175, 177, 187). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 187). Análise e comentario dunha caricatura política (páxina 188). Comprender o presente: O 

republicanismo e os seus valores (páxina 189). 

Educación cívica e constitucional. Rexeitamento das situacións de opresión, ausencia de liberdade ou marcadas diferenzas sociais (páxina 

181). 
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UNIDADE 8. A monarquía da Restauración

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos explicarán e traballarán os principais feitos 

políticos do período da Restauración entre 1875 e 1898.Identificarán e 

comentarán os principios do sistema político da Restauración.Comentarán a 

práctica electoral do sistema político da Restauración: turnismo, caciquismo e 

fraude electoral.Explicarán a formación dos nacionalismos periféricos durante 

o último terzo do século XIX. Resumirán a evolución do movemento obreiro 

no último terzo do século XIX, e analizarán as causas do enfrontamento 

social e ideolóxico no século XIX.Identificarán os grupos sociais e as 

ideoloxías que dominan o período da Restauración e profundarán na vida 

política galega da Restauración.Comprenderán as estruturas políticas do 

Estado liberal.Analizarán documentos de todo tipo (textuais, iconográficos, 

estatísticos) sobre a evolución política de España durante esta etapa do 

século XIX. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos asimilaron e tentaron 

explicar a complexidade do proceso de construción do Estado liberal e da 

lenta implantación da economía capitalista en España. Identificaron os grupos 

ou partidos que participan nesta etapa e o seu papel nos ensaios 

democráticos e republicanos. Elaboraron explicacións coherentes sobre o 

contido, as dimensións e a evolución dos cambios político-xurídicos, sociais e 

económicos, incidindo no significado histórico do Sexenio Democrático. 

Avaliaron as causas que levaron ao fracaso das experiencias republicanas e 

da nova monarquía de Amadeo I. Tamén obtiveron e analizaron información 

sobre o pasado procedente de diversas fontes, valoraron a súa relevancia e 

estableceron relacións cos coñecementos adquiridos anteriormente. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar o programa dun partido político. 
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Suxestión de temporalización: 3.ª semana de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN 

BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E 

AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA 

POLÍTICO (1874-1902) 

 Teoría e realidade do sistema canovista: 

inspiración no modelo inglés; a Constitución 

de 1876 e o bipartidismo; quenda de 

partidos, caciquismo e fraude electoral. 

 Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo galego e 

movemento obreiro. 

 Éxitos políticos: estabilidade e consolidación 

do poder civil; liquidación do problema 

carlista; solución temporal do problema de 

Cuba. 

 Perda das derradeiras colonias e crise de 

1898: guerra de Cuba e con Estados 

Unidos; Tratado de París; rexeneracionismo. 

 O réxime da Restauración: a formación dos partidos 

conservador e liberal. 

 A Constitución de 1876: características e permanencia. 

 Características e funcionamento do sistema canovista. O 

turnismo. 

 A práctica do sistema canovista. A fraude electoral. 

 A oposición ao sistema. 

 Nacemento dos nacionalismos periféricos. Os casos 

catalán e vasco. 

 Guerra colonial e crise de 1898. 

 Galicia durante a restauración. 

 O galeguismo: o xurdimento do rexionalismo. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer 

a vida política e modelos sociais propios da etapa da 

Restauración. 

 Análise de textos e mapas de época para comprender a 

dimensión dos cambios operados nesta etapa. 

 Comprensión da linguaxe política que se forma e 

consolida nesta etapa: sufraxio universal, caciquismo, 

oligarquía, fraude electoral, etc. 

 Rexeitamento das situacións de opresión, ausencia de 

liberdade ou marcadas diferenzas sociais. 

 Fomento da tolerancia como pauta de conduta na vida 

social e política. 

 Adquisición de criterios a favor dos valores democráticos. 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, 

distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento real. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais 

excluídos do sistema, especificando a súa evolución 

durante o período estudado. 

B7.3.Describir os principais logros do reinado de 

Afonso XII e a rexencia de María Cristina, inferindo as 

súas repercusións na consolidación do novo sistema 

político. 

B7.4.Explicar o desastre colonial e a crise do 98, 

identificando as súas causas e as súas consecuencias. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 201. Act. 19 

Páx. 207. Act. 26 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 190 e 191. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 192. Doc. 1 

Pác. 206.  

Doc. 25 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 199. Doc. 11 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.1. Explicar o sistema político da 

Restauración, distinguindo a súa teoría e 

o seu funcionamento real. 

 

B7.1.1.Explica os elementos 

fundamentais do sistema político ideado 

por Cánovas. 

 Describe os principais puntos do 

sistema político de Cánovas. 
Páx. 192. 

Docs. 1 e 2 

Páx. 193. Act. 2 

CCL 

CAA 

CSC 

B7.1.2. Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1876. 

 Explica os principais puntos da 

Constitución de 1876. 
Páx. 194. Doc. 5 

CCL 

CSC 

B7.1.3. Describe o funcionamento real do 

sistema político da Restauración. 

 Explica o auténtico funcionamento 

do sistema político durante a 

Restauración. 

Páx. 195. 

Docs. 6 e 7 

Páx. 198. Doc.8 

e acts. 5 a 9 

Páx. 208. 

Acts. 27 e 28 

Páx. 209. Act. 30 

CCL 

CSC 

B7.1.4.Representa unha liña do tempo 

desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Sitúa nunha liña do tempo entre 

1874 e 1902 os principais 

acontecementos históricos. 

Páxs. 190 e 191. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

 

B7.2.1.Resume a orixe e a evolución do 

catalanismo, o nacionalismo vasco e o 

rexionalismo galego. 

 Resume a orixe e a evolución do 

catalanismo, o nacionalismo vasco e 

o rexionalismo galego. 

Páx. 202. 

Doc. 17 

Páx. 203. 

Docs. 18 e 19 

Páx. 205. 

Doc. 21 

Páx. 207.  

Doc. 26  

Act. 23 

Páx. 211. 

Docs. 35, 36 

e 37 

CCL 

CSC 

CCEC 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas 

do movemento obreiro e labrego 

español, así como a súa evolución 

durante o derradeiro cuarto do século 

XIX. 

 Analiza as diferentes correntes 

ideolóxicas do movemento obreiro e 

campesiño español, así como a súa 

evolución durante o derradeiro 

cuarto do século XIX. 

Páx. 205. 

Docs. 21, 

22 e 23 

Páx. 206. 

Doc. 25 

Páx. 207. 

Act. 24 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B7.3.Describir os principais logros do 

reinado de Afonso XII e a rexencia de 

María Cristina, inferindo as súas 

repercusións na consolidación do novo 

sistema político. 

B7.3.1.Compara o papel político dos 

militares no reinado de Afonso XII co das 

etapas precedentes do século XIX. 

 Contrasta o papel dos militares 

durante o reinado de Alfonso XII co 

papel dos militares en etapas 

anteriores. 

Páx. 202. 

Doc. 16 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.4.Explicar o desastre colonial e a 

crise do 98, identificando as súas causas 

e as súas consecuencias. 

B7.4.1. Explica a política española 

respecto ao problema de Cuba. 

 Explica a política española respecto 

ao problema de Cuba. Páx. 193. Act. 3 

Páx. 198. 

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 

B7.4.2. Sinala os principais feitos do 

desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de 

París. 

 Explica as principais consecuencias 

derivadas do desastre colonial de 

1898 e do Tratado de París. 

Páx. 200. 

Doc. 14 

Páx. 201. Act. 16 

CCL 

C 

SC 

B7.4.3. Especifica as consecuencias 

para España da crise do 98 nos ámbitos 

económico, político e ideolóxico. 

 Explica as principais consecuencias 

para España da crise do 98 no 

ámbito económico, político e 

ideolóxico. 

Páx. 201. 

Doc.15 

CCL 

CSC 

CCEC 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

92 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 191). Documentos 1 a 34 (páxinas 192 a 211). Saber máis: O mecanismo 

da fraude electoral (páxina 196). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 193, 196, 198, 201, 205 e 207). Elaboración dun informe 

sobre o sistema electoral, os seus vicios e os seus efectos na vida política durante este período (páxina 209). Análise e comentario do programa 

político dun partido político (páxina 210). Comprender o presente: O catalanismo na España da Restauración (páxina 211). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro que reflicte á raíña rexente xurando a Constitución de 1876 

(páxina 190). Mapa referente aos imperios coloniais a principios do século XX (páxina 191). Liña do tempo referente aos feitos históricos, 

políticos e sociais ocorridos entre 1874 e 1902 (páxinas 190 e 191). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, 

históricos e políticos (páxina 191). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 194, 195, 198 e 208). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o períodoque abarca o período referente á monarquía da Restauración (páxinas 193, 198, 201 e 207). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 209). Análise e comentario do programa dun partido político (páxina 210). Comprender o 

presente: O catalanismo na España da Restauración (páxina 211). 

Educación cívica e constitucional. Fomento da tolerancia como pauta de conduta na vida social e política (páxina 211). 
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UNIDADE 9. As transformacións económicas e sociais no século XIX

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. En canto ao aspecto económico, os alumnos 

coñecerán as grandes transformacións económicas de España no século 

XIX. Analizarán o desenvolvemento agrícola e as causas do atraso na 

tecnoloxía, as estruturas da propiedade e os mercados, así como os efectos 

da desamortización; prestando especial atención ao que sucede en Galicia: 

transformación agraria, desenvolvemento industrial e emigración. Explicarán 

as causas do relativo atraso no proceso de industrialización español, a súa 

localización xeográfica e o seu impacto ambiental e paisaxístico. Analizarán o 

papel da banca, o Estado e o sistema monetario na economía española. 

Comprenderán o sistema de transportes e comunicacións e a creación dun 

mercado nacional, que supere o sistema de aduanas do Antigo Réxime. En 

canto ao aspecto social, os alumnos explicarán a evolución demográfica 

española e compararana con outros casos de Europa. Analizarán a estrutura 

social de España no século XIX. Situarán en cada etapa os diferentes 

movementos sociais. Avaliarán o sentido das grandes ideoloxías de reforma 

social que aparecen no século XIX: socialismo, anarquismo e sindicalismo. 

Enumerarán as características esenciais do cambio cultural operado en 

España no XIX, no pensamento, nos medios de comunicación e no ensino. 

Identificarán os grupos sociais emerxentes nesta nova sociedade e a menor 

presenza na vida social e política das mulleres, do campesiñado ou dos 

sectores marxinais da sociedade. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos traballaron os principais 

feitos políticos do período da Restauración entre 1875 e 1898.Identificaron e 

comentaron os principios do sistema político da Restauración.Comentarona 

práctica electoral do sistema político da Restauración: turnismo, fraude 

electoral, caciquismo.Explicaron a formación dos nacionalismos periféricos 

durante o último terzo do século XIX. Resumiron a evolución do movemento 

obreiro no último terzo do século XIX, e analizaron as causas do 

enfrontamento social e ideolóxico no século XIX.Tamén identificaron os 

grupos sociais e as ideoloxías que dominaban o período da 

Restauración.Comprenderon as estruturas políticas do Estado 

liberal.Igualmente, analizaron documentos de todo tipo (textuais, 

iconográficos, estatísticos) sobre a evolución política de España durante esta 

etapa do século XIX. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

realizar de forma correcta unha análise comparativa entre dous gráficos 

estatísticos.
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Suxestión de temporalización:últimasemana de xaneiro e 1.ª de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN 

DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

 Triunfo e consolidación do liberalismo no 

reinado de Isabel II: primeiros partidos 

políticos; protagonismo político dos militares; 

lexislación económica de signo liberal; nova 

sociedade de clases. 

 Inicios do movemento obreiro español. 

 As desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 

 As características da nova sociedade de clases. 

 O movemento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático. 

 Comparación das desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especificación dos 

obxectivos dunha e outra. 

 Explicación das características da nova 

sociedade de clases e comparación coa 

sociedade estamental do Antigo Réxime. 

 Comparación e relación da evolución do 

movemento obreiro español durante o período 

do Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 

B6.2.Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao 

réxime liberal burgués durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e especificando os cambios 

políticos, económicos e sociais. 

B6.5.Describir as condicións de vida das clases traballadoras e 

os inicios do movemento obreiro en España, en relación co 

desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN 

NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo galego e 

movemento obreiro. 

 O movemento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático. 

 Explicación das ideoloxías que influíron e 

constituíron o movemento obreiro español e a 

súa evolución no último cuarto do século XIX. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do 

sistema, especificando a súa evolución durante o período 

estudado. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 8. CONTINUIDADE E 

TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO 

SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE 

 Lento crecemento da poboación: mantemento 

dun réxime demográfico antigo; excepción de 

Cataluña. 

 Economía española no XIX: agricultura 

protexida e estancada (efectos das 

desamortizacións; baixos rendementos); 

deficiente industrialización (industria téxtil 

catalá, siderurxia e a minaría); dificultades dos 

transportes (condicionamentos xeográficos; 

rede de ferrocarrís); comercio (proteccionismo 

fronte a librecambismo); finanzas (a peseta 

como unidade monetaria; desenvolvemento 

da banca moderna; problemas da Facenda; 

investimentos estranxeiros. O caso galego. 

 Os cambios demográficos. A evolución 

demográfica. 

 Transformacións económicas e contexto deses 

cambios. 

 As transformacións agrarias. 

 Proceso de desamortización, efectos e cambios 

agrarios. 

 As peculiaridades da incorporación de España á 

revolución industrial. 

 Os sectores industriais: téxtil, siderurxia, 

minaría, outras industrias. 

 Modernización das infraestruturas de transporte: 

o ferrocarril. 

 Comercio interior e exterior. 

 Facenda, banca e sistema monetario. 

 Transformacións sociais no século XIX en 

España. 

 A sociedade de clases: a nova sociedade. 

Características. 

 Xénese e desenvolvemento do movemento 

obreiro en España. 

 A conflitividade social. 

 Modelos culturais do século XIX. 

 A economía e a sociedade na Galicia do Século 

XIX: o desenvolvemento industrial e financeiro e 

a transformación da sociedade. 

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do 

século XIX, comparando o crecemento da poboación española 

no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis 

avanzados de Europa. 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación 

herdada, as transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 
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 Representación e interpretación de procesos de 

cambio histórico mediante diagramas, eixes 

temporais, etc. 

 Análise e comparación de fontes primarias 

seleccionadas textuais, iconográficas. 

 Distinción entre causas profundas e inmediatas 

e consecuencias a curto e a longo prazo dos 

procesos de cambio social e económico. 

 Utilización de medios de representación gráfica 

para explicar procesos de cambio social e 

económico: esquemas, diagramas de fluxo. 

 Interese polos cambios sociais que deron orixe 

a unha sociedade semellante á actual, baseada 

na desigualdade social pola riqueza. 

 Estimación das actitudes persoais e colectivas 

nas primeiras loitas sociais, sindicais e obreiras. 

 Interese polas desigualdades sociais, que 

xorden da industrialización e do proceso 

desamortizador, así como polos primeiros 

reformadores sociais empeñados en mellorar as 

condicións de vida da clase obreira e do 

campesiñado. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 235. Act. 37 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 212 e 213. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 216. Doc. 7 

Páx. 236.  

Doc. 44 

Páx. 237. 

Doc. 47 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 218. Doc. 11 

Páx. 236.  

Docs. 45 e 46 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 6. A CONFLITIVA CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6.2.Analizar a transición definitiva do 

Antigo Réxime ao réxime liberal burgués 

durante o reinado de Isabel II, explicar o 

protagonismo dos militares e 

especificando os cambios políticos, 

económicos e sociais. 

 

B6.2.4.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

 Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

Páx. 216. Doc. 7 

Páx. 217. Doc. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.2.5. Especifica as características da 

nova sociedade de clases e compáraa 

coa sociedade estamental do Antigo 

Réxime. 

 Explica as características da nova 

sociedade de clases e compáraa coa 

sociedade estamental do Antigo 

Réxime. 

Páx. 227. 

Docs. 29 e 30 

Páx. 228. 

Docs. 31 e 32 

Páx. 229. 

Doc. 33 

e acts. 23 a 27 

Páx. 237. Act. 41 

Páx. 238. Act. 44 

CCL 

CAA 

CSC 

B6.5.Describir as condicións de vida das 

clases traballadoras e os inicios do 

movemento obreiro en España, en 

relación co desenvolvemento do 

movemento obreiro internacional. 

B6.5.1 Relaciona a evolución do 

movemento obreiro español durante o 

Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Compara e relaciona a evolución do 

momento obreiro español durante o 

período do Sexenio Democrático coa 

do movemento obreiro internacional. 

Páx. 231. 

Docs. 35 e 36 

Páx. 232.  

Docs. 37 e 38 

Páx. 233. 

Acts. 29 e 32 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 7. A RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN E AFIANZAMENTO DUN NOVO SISTEMA POLÍTICO (1874-

1902) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7.2. Analizar os movementos políticos e 

sociais excluídos do sistema, 

especificando a súa evolución durante o 

período estudado. 

B7.2.2.Analiza as correntes ideolóxicas 

do movemento obreiro e labrego español, 

así como a súa evolución durante o 

derradeiro cuarto do século XIX. 

 Explica as ideoloxías que influíron e 

constituíron o movemento obreiro 

español e a súa evolución no 

derradeiro cuarto do século XIX. 

Páx. 231. 

Doc. 36 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

105 

BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.1. Explicar a evolución demográfica 

de España ao longo do século XIX, 

comparando o crecemento da poboación 

española no seu conxunto co de 

Cataluña e o dos países máis avanzados 

de Europa. 

 

B8.1.1.Identifica os factores do lento 

crecemento demográfico español no 

século XIX. 

 Explica os factores do lento 

crecemento demográfico en España 

durante o século XIX. 

Páx. 214. Doc. 2 

Páx. 215. 

Docs. 5 e 6 

e acts. 2 e 3 

Páx. 237. Act. 40 

Páx. 238. Act. 43 

CCL 

CSC 

B8.1.2.Compara a evolución demográfica 

de Cataluña coa do resto de España no 

século XIX. 

 Compara a evolución demográfica 

das principais cidades españolas. Páx. 214.  

Docs. 3 e 4 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.1.Explica os efectos económicos 

das desamortizacións de Mendizábal e 

Madoz. 

 Describe os efectos económicos que 

produciron as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz. 

Páx. 217. 

Doc. 9 

e A debate 

Páx. 237. Act. 38 

CCL 

CSC 

B8.2.2. Especifica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española do 

século XIX. 

 Explica as causas dos baixos 

rendementos da agricultura española 

durante o século XIX. 

Páx. 218. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 6 e 7 

Páx. 238. Act. 43 

CCL 

CSC 

B8.2.3.Describe a evolución da industria 

téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

 Explica a evolución da industria téxtil 

catalá, a siderurxia e a minaría ao 

longo do século XIX. 

Páx. 220. 

Docs. 14, 15 e 16 

Páx. 221. 

Docs. 17 e 18 

e acts. 9 a 13 

Páx. 237. 

Act. 39 

CCL 

CSC 

B8.2.4.Compara a revolución industrial 

española coa dos países máis 

avanzados de Europa. 

 Realiza a comparación entre a 

revolución industrial española e a de 

países máis avanzados en Europa. 

Páx. 218. Act. 8 

Páx. 221. Act. 10 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2. Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.5. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior cos 

condicionamentos xeográficos. 

 Explica como influíron os 

condicionamentos xeográficos no 

transporte e no desenvolvemento do 

comercio interior. 

Páx. 222. 

Docs. 19 e 20 

Páx. 223. 

Docs. 21 e 22 

Páx. 224. Doc. 14 

CCL 

CAA 

CSC 

B8.2.6. Explica os obxectivos da rede 

ferroviaria e as consecuencias da lei 

xeral de ferrocarrís de 1855. 

 Explica que obxectivos se 

perseguían coa construción da rede 

ferroviaria e que consecuencias tivo 

a lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

Páx. 222. Doc. 20 

Páx. 223. 

Docs. 22 e 23 

Páx. 224. 

Acts. 17 e 18 

Páx. 239. 

Docs. 48 a 51 

e act. 46 

CCL 

CSC 

B8.2.7. Compara os apoios, os 

argumentos e as actuacións de 

proteccionistas e librecambistas ao longo 

do século XIX. 

 Explica como afectaron as políticas 

proteccionistas ao sector agrario e 

ao comercio interior e exterior 

español. 

Páx. 218. Act. 7 

Páx. 224. Doc. 25 

e act. 16 

CCL 

CAA 

CSC 

B8.2.8. Explica o proceso que conduciu á 

unidade monetaria e á banca moderna. 

 Describe o proceso que conduciu á 

unidade monetaria e á banca 

moderna. 

Páx. 225. Doc. 27 

Páx. 226. Doc. 28 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 8. CONTINUIDADE E TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS NO SÉCULO XIX: UN DESENVOLVEMENTO 

INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8.2.Analizar os sectores económicos e 

especificar a situación herdada, as 

transformacións de signo liberal e as 

consecuencias que se derivan delas. 

B8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán 

da Facenda pública e os seus efectos. 

 Expón a reforma Mon-Santillán da 

Facenda pública e os seus efectos. Páx. 226. Act. 20 
CCL 

CSC 

B8.2.10. Especifica como os 

investimentos en España de Francia e de 

Inglaterra afectaron o modelo de 

desenvolvemento económico español 

durante o século XIX. 

 Coñece a importancia dos 

investimentos estranxeiros no 

desenvolvemento do sector 

siderúrxico e das industrias 

derivadas da agricultura. 

Páx. 221.  

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 213). Documentos 1 a 57 (páxinas 214 a 241). A debate: Unha falsa 

reforma agraria? (páxina 217). Saber máis: O largo de vía español (páxina 222). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 215, 218, 221, 224, 226, 229, 233, 235 e 237). Elaboración 

dun informe sobre os cambios que achegou o ferrocarril ao desenvolvemento do capitalismo español (páxina 239). Análise comparativa de dous 

gráficos estatísticos (páxina 240). Comprender o presente: A ensinanza secundaria en España (páxina 241). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre un cadro enque aparece representado determinado grupo social do 

século XIX (páxina 212). Mapa referente a Europa na segunda metade do século XIX (páxina 213). Liña do tempo referente aos feitos históricos, 

políticos, sociais e culturais ocorridos entre 1790 e 1903 (páxinas 212 e 213). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 

xeográficos, históricos e políticos (páxina 214, 220, 223, 225 e 232). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 214, 

215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 238, 239, 240 e 241). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o períodoque abarca o período referente ás transformacións económicas e sociais no século XIX (páxinas 

215, 218, 221, 224, 226, 229, 233 e 235). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 239). Análise comparativa de dous gráficos estatísticos (páxina 240). Comprender o presente: 

A ensinanza secundaria en España (páxina 235). 

Educación cívica e constitucional. Estimación das actitudes persoais e colectivas nas primeiras loitas sociais, sindicais e obreiras (páxina 

233). 
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BLOQUE III. O SÉCULO XX 

UNIDADE 10. O reinado de Afonso XIII: a crise da Restauración

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos resumirán as principais etapas e feitos 

políticos do reinado de Afonso XIII. Comentarán o alcance e as limitacións do 

rexeneracionismo. Identificarán e explicarán os antecedentes, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Semana Tráxica de Barcelona de 

1909. Identificarán o sistema de partidos e as organizacións obreiras. 

Analizarán o impacto da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1917 no 

sistema da Restauración. Explicarán os factores máis significativos da 

descomposición do réxime liberal da Restauración. Identificarán as claves do 

problema colonial en Marrocos. Estudarán e traballarán sobre a Ditadura de 

Primo de Rivera e sinalarán as súas etapas e as súas realizacións. Por 

último, identificarán as forzas de oposición á Ditadura. No ámbito ideolóxico, 

cultural e artístico, prestarán especial atención á Idade de Prata da cultura 

española. Por último, profundarán nos cambios sociais de Galicia no primeiro 

terzo do século XX, o movemento obreiro, o agrarismo e o xurdimento do 

nacionalismo galego. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos, en canto ao aspecto 

económico,coñeceron as grandes transformacións económicas da España do 

século XIX. Analizaron o desenvolvemento agrícola e as causas do atraso na 

tecnoloxía, nas estruturas da propiedade e nos mercados, así como os 

efectos da desamortización. Explicaron as causas do relativo atraso no 

proceso de industrialización español, a súa localización xeográfica e o seu 

impacto ambiental e paisaxístico. Analizaron o papel da banca, do Estado e 

do sistema monetario na economía española. Comprenderon o sistema de 

transportes e comunicacións e a creación dun mercado nacional, que supere 

o sistema de aduanas do Antigo Réxime. En canto ao aspecto social, os 

alumnos explicaron a evolución demográfica española e comparárona con 

outros casos de Europa. Analizaron a estrutura social da España do século 

XIX. Situaron en cada etapa os diferentes movementos sociais. Avaliaron o 

sentido das grandes ideoloxías de reforma social que aparecen no século 

XIX: socialismo, anarquismo e sindicalismo. Enumeraron as características 

esenciais do cambio cultural operado na España do XIX, no pensamento, nos 

medios de comunicación e no ensino. Identificaron os grupos sociais 

emerxentes nesta nova sociedade e a menor presenza na vida social e 

política das mulleres, o campesiñado ou os sectores marxinais da sociedade. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de utilizar 

a prensa en clase como fonte histórica. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas.  

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA 

RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

(1902-1931) 

 Intentos de modernización do sistema: 

revisionismo político dos primeiros gobernos 

de Afonso XIII; oposición de republicanos e 

nacionalistas cataláns, vascos, galegos e 

andaluces. 

 Quebra do sistema: impacto dos 

acontecementos exteriores (intervención en 

Marrocos; I Guerra Mundial; Revolución 

Rusa); crecente axitación social (Semana 

Tráxica de Barcelona; crise xeral de 1917; 

"trienio bolchevique" en Andalucía). 

 Ditadura de Primo de Rivera: directorio militar 

e directorio civil; remate da guerra de 

Marrocos; caída da ditadura; afundimento da 

monarquía. 

 Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do século: 

efectos da Guerra Mundial na economía 

española; intervencionismo estatal da 

ditadura; transición ao réxime demográfico 

moderno; movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da agricultura á 

industria. 

 Os intentos de rexeneración dos partidos 

dinásticos. 

 Os partidos antidinásticos e o movemento 

obreiro. 

 A Primeira Guerra Mundial e as súas 

consecuencias. 

 A crise de 1917. 

 O colapso do sistema liberal. 

 A ditadura de Primo de Rivera e a caída da 

monarquía. 

 Galicia no primeiro terzo do século XX: os 

cambios sociais, o movemento obreiro e o 

agrarismo. 

 O xurdimento do nacionalismo galego. 

 Realización dun eixe cronolóxico das principais 

etapas e acontecementos históricos do reinado 

de Afonso XIII. 

 Interpretación de imaxes relativas aos cambios 

políticos e sociais en España no primeiro terzo 

do século XX. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, 

mapas e imaxes que permitan coñecer o 

proceso da descomposición do sistema liberal 

da Restauración. 

 Análise de mapas políticos sobre a cuestión 

colonial e a problemática política do 

Protectorado español en Marrocos. 

B9.1.Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co 

revisionismo político dos primeiros gobernos, e especificar as 

súas actuacións máis importantes. 

B9.2.Analizar as causas da quebra do sistema político da 

Restauración e identificar os factores internos e os externos. 

B9.3.Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución 

autoritaria á crise do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 

B9.4.Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro 

terzo do século XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 
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 Identificación das causas que conduciron ao 

colapso do sistema liberal da Restauración. 

 Obtención de información de diversos tipos de 

fontes (textos, gráficos, imaxes) sobre a 

ditadura de Primo de Rivera. 

 Interese por coñecer os problemas sociais e 

políticos de España no primeiro terzo do século 

XX. 

 Estímulo de actitudes de tolerancia e respecto 

cara ás distintas tendencias ideolóxicas. 

 Rexeitamento das situacións de opresión e de 

ausencia de liberdades. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA 

CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE 

INTERNACIONAL (1931-1939) 

 A Idade de Prata da cultura española: da 

xeración do 98 á do 36. 

 A Idade de Prata da cultura española. 

 Procura de información acerca dalgúns dos 

máximos expoñentes da Idade de Prata da 

cultura española. 

 Valoración da importancia da Idade de Prata 

para a cultura española. 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de Prata da cultura 

española, e expor as achegas das xeracións e das figuras máis 

representativas. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 264. 

Doc. 30 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páx. 244 e 245. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 265. 

Doc. 32 

Páx. 266.  

Doc. 34 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 267. 

Doc. 35 

Páx. 270. 

Acts. 41, 42 e 43 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.1.Relacionar o rexeneracionismo 

xurdido da crise do 98 co revisionismo 

político dos primeiros gobernos, e 

especificar as súas actuacións máis 

importantes. 

 

B9.1.1.Define en que consistiu o 

revisionismo político inicial do reinado de 

Afonso XIII, e as principais medidas 

adoptadas. 

 Explica os gobernos de Canalejas e 

Maura, o chamado revisionismo 

político, ao principio do reinado de 

Afonso XIII. 

Páx. 248. 

Acts. 2 e 4 

CCL 

CSC 

B9.1.2.Representa unha liña do tempo 

desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa nunha liña do tempo os 

principais acontecementos históricos 

ocorridos entre 1902 e 1931. 

Páx. 244 e 245. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

9.1.3. Elabora un esquema cos factores 

internos e externos da quebra do sistema 

político da restauración. 

 Interpreta e completa un esquema 

sobre a quebra do sistema político da 

restauración. 

Páx. 268. 

Act. 38 

CCL 

CAA 

CSC 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.1.Especifica a evolución das forzas 

políticas de oposición ao sistema: 

republicanos e nacionalistas. 

 Explica as formas en que 

evolucionaron as forzas políticas de 

oposición ao sistema: republicanos e 

nacionalistas. 

Páx. 249. Doc. 4 

Páx. 250. 

Docs. 5 e 6 

Páx. 251. 

Acts. 7 a 10 

Páx. 266. 

Docs. 33 e 34 

Páx. 267. 

Acts. 32 a 35 

CCL 

CSC 

B9.2.2.Explica as repercusións da I 

Guerra Mundial e da Revolución Rusa en 

España. 

 Describe que consecuencias tivo 

para España a Primeira Guerra 

Mundial. 

Páx. 252. 

Docs. 8, 9 e 10 

Páx. 253. 

Docs. 11, 12 e 13 

Páx. 254. 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.2.Analizar as causas da quebra do 

sistema político da Restauración e 

identificar os factores internos e os 

externos. 

 

B9.2.3.Analiza as causas, os principais 

feitos e as consecuencias da 

intervención de España en Marrocos 

entre 1904 e 1927. 

 Investiga e describe as causas, os 

principais feitos e as consecuencias 

da intervención de España en 

Marrocos entre 1904 e 1927. 

Páx. 248. 

Doc. 3 e act. 3 

Páx. 258. Doc. 21 

Páx. 259. 

Docs. 22 e 23 

e act. 21 

Páx. 243. 

Docs. 36 a 40 

e act. 40 

CCL 

CSC 

B9.2.4.Analiza a crise xeral de 1917: as 

súas causas, manifestacións e 

consecuencias. 

 Investiga e describe as causas, os 

principais acontecementos e as 

consecuencias da crise xeral de 

1917. 

Páx. 252. Doc. 10 

Páx. 253. 

Docs. 11, 12 e 13 

Páx. 254. Act. 16 

CCL 

CSC 

B9.3.Explicar a ditadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria á crise 

do sistema, e describir as súas 

características, etapas e actuacións. 

 

B9.3.1. Especifica as causas do golpe de 

estado de Primo de Rivera e os apoios 

con que contou inicialmente. 

 Describe as causas do golpe de 

estado de Primo de Rivera e os seus 

apoios iniciais. 

Páx. 261. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 263. Act. 27 

CCL 

CSC 

B9.3.2. Describe a evolución da ditadura 

de Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu remate. 

 Expón a evolución da ditadura de 

Primo de Rivera, desde o directorio 

militar ao directorio civil e o seu 

remate. 

Páx. 261. Doc. 26 

Páx. 262. Doc. 27 

Páx. 263. Act. 23 

Páx. 268. Act. 38 

CCL 

CSC 

B9.3.3. Explica as causas da caída da 

monarquía. 

 Explica as causas da caída da 

monarquía. 

Páx. 262. Doc. 28 

Páx. 263. 

Doc. 29 e a debate 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 

 Describe que consecuencias 

económicas tivo para España a 

Primeira Guerra Mundial. 

Páx. 252. 

Docs. 8, 9 e 10 

Páx. 254. 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CSC 

B9.4.2. Describe a política económica da 

ditadura de Primo de Rivera. 

 Explica en que consistiu a política 

económica da ditadura de Primo de 

Rivera. 

Páx. 261. Doc. 25 

Páx. 262. Doc. 27 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 10. A SEGUNDA REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras 

máis representativas. 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata 

da cultura española. 

 Busca información acerca dalgúns 

dos máximos expoñentes da Idade 

de Prata da cultura española. 
Páx. 254. 

Docs. 30 e 31 

Páx. 255. 

Doc. 32 

e acts. 28 a 31 

CCL 

CCD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 245). Documentos 1 a 44 (páxinas 246 a 271). Saber máis: Abd el-Krim e a 

loita pola independencia do Rif (páxina 258). A debate: Á república polas armas ou polos votos? (páxina 263). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 248, 251, 254, 263). Elaboración dun informe sobre a 

cuestión marroquí na España do primeiro terzo do século XX (páxina 269). A prensa como fonte histórica (páxina 270). Comprender o presente: 

Pasado e presente do anarquismo en España (páxina 271). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre un cadro no aparece representada a xura da Constitución por 

Afonso XIII (páxina 244). Mapa referente a Europa en 1930 (páxina 245). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos, sociais e 

culturais ocorridos entre 1902 e 1931 (páxinas 244 e 245). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e 

políticos (páxina 253, 259). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 252, 257, 261, 268, 269).  

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o períodoque abarca o primeiro terzo do século XX (páxinas 248, 254, 257, 263, 265, 269). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 269). A prensa como fonte histórica (páxina 270). Comprender o presente: Pasado e presente 

do anarquismo en España (páxina 271). 

Educación cívica e constitucional. Rexeitamento das situacións de opresión e de ausencia de liberdades (páxinas 254 e 263). 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

126 

UNIDADE 11. Cambios económicos e sociais no primeiro terzo  

do século XX

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos estudarán a política económica, cun 

marcado toque nacionalista e proteccionista durante este primeiro terzo do 

século XX. Estudarán as reformas agrarias que levaron a cabo, así como o 

desenvolvemento da industria, a pesar dos seus problemas e as súas 

limitacións. En canto ao transporte e ás comunicacións, traballarán sobre a 

mellora da rede ferroviaria e a rede de estradas. Explicarán a configuración 

da gran banca española. En canto aos cambios demográficos, identificarán 

como se produciu a modernización demográfica e prestarán especial 

atención ao aumento das migracións. Prestarase especial atención aos 

profundos cambioseconómicos e sociaisque experimentou Galicia no primeiro 

terzo do século XX. 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos resumiron as principais 

etapas e feitos políticos do reinado de Afonso XIII. Comentaron o alcance e 

as limitacións do rexeneracionismo. Identificaron e explicaron os 

antecedentes, o desenvolvemento e as consecuencias da Semana Tráxica de 

Barcelona de 1909. Identificaron o sistema de partidos e as organizacións 

obreiras. Analizaron o impacto da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1917 

no sistema da Restauración. Explicaron os factores máis significativos da 

descomposición do réxime liberal da Restauración. Identificaron as claves do 

problema colonial en Marrocos. Estudaron e traballaron sobre a Ditadura de 

Primo de Rivera e sinalaron as súas etapas e as súas realizacións. Por 

último, identificaron as forzas de oposición á Ditadura. No ámbito ideolóxico, 

cultural e artístico, prestaron especial atención á Idade de Prata da cultura 

española. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar e comentar unha táboa estatística. 
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Suxestión de temporalización: última semana de febreiro e 1.ª de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA 

RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA 

(1902-1931) 

 Crecemento económico e cambios 

demográficos no primeiro terzo do século: 

efectos da Guerra Mundial na economía 

española; intervencionismo estatal da 

ditadura; transición ao réxime demográfico 

moderno; movementos migratorios; 

transvasamento de poboación da agricultura á 

industria. 

 A economía española no contexto europeo. 

 As transformacións agrarias e os seus límites. 

 O desenvolvemento industrial e financeiro. 

 Os cambios demográficos e sociais. 

 A economía e a sociedade de Galicia no 

primeiro terzo do século XX. 

 Realización dun eixe cronolóxico das principais 

etapas e acontecementos económicos e sociais 

de España no primeiro terzo do século XX. 

 Interpretación de imaxes relativas aos cambios 

económicos e sociais de España no primeiro 

terzo do século XX. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, 

mapas, imaxes, gráficas e estatísticas que 

permitan coñecer os principais procesos 

económicos e sociais de España no primeiro 

terzo do século XX. 

 Interese por coñecer os problemas sociais e 

políticos de España no primeiro terzo do século 

XX. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 

B9.4.Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro 

terzo do século XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 283. 

Doc. 15 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

Páxs. 272 e 273. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 275. Doc. 3 

Páx. 279. Doc. 9 

Páx. 284.  

Doc. 18 

Páx. 285.  

Doc. 20 

Páx. 286. 

Docs. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 284. Doc. 19 

Páx. 287. Doc. 23 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. A CRISE DO SISTEMA DA RESTAURACIÓN E A CAÍDA DA MONARQUÍA (1902-1931) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9.4.Explicar a evolución económica e 

demográfica no primeiro terzo do século 

XX, en relación coa situación herdada do 

século XIX. 

B9.4.1.Analiza os efectos da I Guerra 

Mundial sobre a economía española. 

 Describe e explica os efectos que 

tivo a Primeira Guerra Mundial na 

economía española. 

Páx. 274. Doc. 1 

Páx. 275. 

Acts. 1, 2 e 4 

Páx. 288. Act. 24 

CCL 

CSC 

B9.4.2. Describe a política económica da 

Ditadura de Primo de Rivera. 

 Describe a política económica da 

Ditadura de Primo de Rivera. 
Páx. 275. Doc. 3 e 

acts. 1, 2 e 3 

Páx. 288. Act. 24 

Páx. 281. Doc. 12 

e acts. 9 a 14 

Páx. 286. 

Docs. 21 e 22 

Páx. 287. 

Acts. 20 a 22 

CCL 

CSC 

B9.4.3. Explica os factores da evolución 

demográfica de España no primeiro terzo 

do século XX. 

 Describe e explica como evolucionou 

a demografía en España durante o 

primeiro terzo do século XX e que 

factores influíron. 

Páx. 282. 

Docs. 13 e 14 

Páx. 283. 

Docs. 15, 16 e 17 

Páx. 285. 

Acts. 16, 17 e 18 

Páx. 287. 

Act. 23 

Páx. 288. 

Act. 26 

Páx. 290. 

Acts. 29,30 e 31 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 273). Documentos 1 a 31 (páxinas 274 a 291). Saber máis: Mendicidade e 

pobreza a comezos do século XX (páxina 284). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 275, 277, 281, 285). Elaboración dun informe sobre as 

condicións de vida dos obreiros industriais durante o primeiro terzo do século XX en España (páxina 289). Análise e comentario dunha táboa 

estatística (páxina 290). Comprender o presente: O movemento feminista en España (páxina 291). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra o centro de Madrid no primeiro terzo do 

século XX (páxina 272). Mapa referente á poboación activa en Europa entre 1890 e 1930 (páxina 273). Liña do tempo referente aos principais 

feitos económicos e sociais ocorridos entre 1895 e 1926 (páxina 272 e 273). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 

xeográficos, históricos e políticos (páxinas 276, 281, 283). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 273, 274, 278, 

282, 283, 289, 290, 291). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos económicos e políticos durante o período referente ao primeiro 

terzo do século XX en España (páxinas 281, 285, 287, 289). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 289). Análise e comentario dunha táboa estatística (páxina 290). Comprender o presente: O 

movemento feminista en España (páxina 291). 

Educación cívica e constitucional. Valoración da situación tradicional da muller en España, dos avances logrados durante o século XX e da 

situación de desigualdade persistente aínda na actualidade (páxina 291). 
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UNIDADE 12. A Segunda República

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos situarán cronoloxicamente a Segunda 

República e situarana no seu contexto internacional. Identificarán e 

comentarán os principios da Constitución de 1931. Avaliarán o resultado do 

reformismo político e social da Segunda República. Resumirán e comentarán 

algunhas das distintas variables do problema agrario. Resumirán e 

comentarán os principais problemas políticos e sociais. Identificarán os 

grupos hostís á Segunda República e analizarán as causas dos conflitos 

sociais e políticos máis relevantes deste período. Identificarán os partidos e o 

seu papel nesta etapa e analizarán documentos de todo tipo sobre este 

período. Profundarán no periodo republicano en Galicia e comentarán as 

vicisitudes polas que pasará o Estatuto de Autonomía. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos estudaron a política 

económica, cun marcado toque nacionalista e proteccionista durante este 

primeiro terzo do século XX. Estudaron as reformas agrarias que levaron a 

cabo, así como o desenvolvemento da industria, a pesar dos seus problemas 

e das súas limitacións. En canto ao transporte e ás comunicacións, 

traballaron sobre a mellora da rede ferroviaria e a rede de estradas. Tamén 

explicaron a configuración da gran banca española. En canto aos cambios 

demográficos, identificaron como se produciu a modernización demográfica 

e prestarán especial atención ao aumento das migracións. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar o fotoperiodismo como fonte de documentación histórica. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

137 

Suxestión de temporalización: 2.ª e 3.ª semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA 

CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE 

INTERNACIONAL (1931-1939) 

 A II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema da Restauración. 

 Evolución política durante a II República: 

bienio reformista (Constitución de 1931; 

política de reformas; Estatuto de Cataluña; 

forzas de oposición á República); bienio 

radical-cedista (política restauradora e 

radicalización popular; revolución de Asturias); 

Fronte Popular (primeiras actuacións do 

Goberno; preparación do golpe militar). 

 Guerra Civil: sublevación e desenvolvemento 

da guerra; dimensión internacional do conflito; 

evolución das dúas zonas; consecuencias da 

guerra. 

 A proclamación da república e o período 

constituínte. 

 O bienio reformista (1931-1933). 

 Problemas e crise do bienio reformista. 

 O bienio de centro-dereita (1933-1935). 

 A Fronte Popular. 

 Galicia na Segunda República. 

 O Estatuto de Autonomía. 

 Elaboración dunha cronoloxía das principais 

etapas e acontecementos históricos da 

Segunda República. 

 Interpretación de imaxes relativas aos cambios 

políticos e sociais en España na Segunda 

República. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, 

mapas, gráficos e imaxes que permitan coñecer 

o proceso reformista da Segunda República. 

 Preocupación pola obxectividade e o rigor no 

tratamento da información histórica. 

 Fomentar a tolerancia como pauta de conduta 

na vida social e política. 

B10.1. Explicar a II República como solución democrática ao 

afundimento do sistema político da Restauración, enmarcándoa 

no contexto internacional de crise económica e conflitividade 

social. 

B10.2.Diferenciar as etapas da República ata o comezo da 

Guerra Civil, especificando os feitos e as actuacións principais 

en cada unha. 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e 

as consecuencias, a intervención internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 299. 

Doc. 11 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 292 e 293. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 294. Doc. 1 

Páx. 312.  

Doc. 30 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. Páx. 269. Doc. 2 

Páx. 295. Doc. 31 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.1. Explicar a II República como 

solución democrática ao afundimento do 

sistema político da Restauración, 

enmarcándoa no contexto internacional 

de crise económica e conflitividade 

social. 

 

B10.1.1.Explica as causas que levaron á 

proclamación da II República e relaciona 

as súas dificultades coa crise económica 

mundial dos anos 30. 

 Identifica as circunstancias que 

favoreceron a proclamación da 

Segunda República. 

Páx. 297. 

Acts. 2 e 4 

Páx. 301. Act. 8 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.1.2.Diferencia as forzas de apoio e 

oposición á República nos seus 

comezos, e describe as súas razóns e as 

principais actuacións. 

 Contrasta as forzas de apoio e 

oposición á República nos seus 

comezos, e describe as súas razóns 

e as principais actuacións. 

Páx. 313.  

Acts. 31 e 32 

Páx. 316. 

Acts. 39, 40 e 41 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.2.Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

 

B10.2.1.Resume as reformas impulsadas 

durante o bienio reformista da República. 

 Resume as reformas impulsadas 

durante o bienio reformista da 

República. 

Páx. 299. 

Doc. 11 

Páx. 301. 

Doc. 12 

e acts. 7, 9 e 12 

CCL 

CSC 

B10.2.2.Especifica as características 

esenciais da Constitución de 1931. 

 Enumera as características esenciais 

da Constitución de 1931. Páx. 297. Doc. 7 

e acts. 5 e 6 

CCL 

CSC 

B10.2.3.Analiza o proxecto de reforma 

agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 

 Explica as orixes da reforma agraria 

da Segunda República, o seu 

desenvolvemento e as súas 

consecuencias. 

Páx. 301. 

Doc. 12 e act. 11 

Páx. 315. 

Docs. 32 a 35 

e act. 38 

CCL 

CSC 

B10.2.4.Compara as actuacións do 

bienio radical-cedista coas do bienio 

anterior. 

 Explica en que consistiu a política do 

bienio dereitista e compáraa coa 

levada a cabo polo bienio reformista. 

Páx. 307. 

Acts. 20, 21 e 24 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.2.Diferenciar as etapas da 

República ata o comezo da Guerra Civil, 

especificando os feitos e as actuacións 

principais en cada unha. 

 

B10.2.5.Describe as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

Revolución de Asturias de 1934. 

 Investiga e explica as causas, o 

desenvolvemento e as 

consecuencias da Revolución de 

Asturias de 1934. 

Páx. 307. 

Acts. 22 e 23 

CCL 

CSC 

B10.2.6.Explica as causas da formación 

da Fronte Popular e as actuacións tras o 

seu triunfo electoral, ata o comezo da 

guerra. 

 Explica as causas da formación da 

Fronte Popular e as actuacións tras 

o seu triunfo electoral ata o comezo 

da guerra. 

Páx. 308. 

Docs. 23 e 24 

Páx. 309. 

Doc. 26 

Páx. 310. 

Docs. 27 e 28 

Páx. 311. 

Acts. 26, 27 

CCL 

CSC 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 

 Explica os antecedentes da Guerra 

Civil. 

Páx. 311. 

Doc. 29 

e acts. 28, 29 

e 30 

Páx. 313. 

Act. 33 

CCL 

CSC 

B10.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1931 ata 1936. 

Páxs. 292 e 293. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 293). Documentos 1 a 39 (páxinas 294 a 317). Saber máis: O dereito de 

voto das mulleres (páxina 296); As Misións Pedagóxicas (páxina 299); e A trama civil do golpe de Estado (páxina 311). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 297, 301, 303, 307, 311). Elaboración dun informe sobre a 

reforma agraria na Segunda República (páxina 315). Fotoperiodismo e prensa como fontes históricas (páxina 316). Comprender o presente: A 

imaxe da Segunda República na memoria dos españois (páxina 317). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial en que aparece representada a República (páxina 292). Mapa referente ás 

democracias e ás ditaduras en Europa entre 1933 e 1939 (páxina 293). Liña do tempo referente aos feitos históricos, políticos, sociais e culturais 

ocorridos entre 1931 e 1936 (páxinas 292 e 293). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos 

(páxina 293, 302, 307, 308, 315). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 295, 296, 298, 302, 304, 305, 308, 310, 

314, 315). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais sobre o períodoque abarca o primeiro terzo do século XX (páxinas 296, 299, 301, 303, 304, 307, 311, 316). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 215). Fotoperiodismo e prensa como fontes históricas (páxina 316). Comprender o presente: 

A imaxe da Segunda República na memoria dos españois (páxina 317). 

Educación cívica e constitucional. Valoración da democracia como sistema político baseado nos principios de tolerancia, da convivencia, do 

respecto á pluralidade de ideas (páxina 293, 296). 
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UNIDADE 13. A Guerra Civil

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

146 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos situarán a Guerra Civil no contexto 

internacional. Identificarán as características sociais e económicas de cada 

unha das dúas zonas en que quedou dividida España por mor da sublevación 

militar. Resumirán as principais etapas da Guerra Civil. Explicarán os factores 

que ocasionaron o derrube do Estado republicano nos primeiros meses da 

guerra. Compararán os procesos de reconstrución do Estado na España 

republicana e nas zonas sublevadas. Tentarán explicar de forma coherente 

as orixes da Guerra Civil, a súa dimensión interna e internacional e a súa 

evolución. Prestarase especial atención á represión política sufrida en Galicia 

durante este período. Obterán e analizarán información sobre o pasado 

procedente de diversas fontes, valorarán a súa relevancia e establecerán 

relacións cos coñecementos adquiridos neste tema. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos situaron cronoloxicamente a 

Segunda República e pódena situar no seu contexto internacional. Identificaron e 

comentaron os principios da Constitución de 1931. Avaliaron o resultado do 

reformismo político e social da Segunda República. Resumiron e comentaron 

algunhas das distintas variables do problema agrario. Tamén resumiron e 

comentaron os principais problemas políticos e sociais. Identificaron os grupos 

hostís á Segunda República e analizaron as causas dos conflitos sociais e 

políticos máis relevantes deste período. Por último, identificaron os partidos 

políticos e o seu papel nesta etapa e analizaron documentos de todo tipo sobre 

este período. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de realizar 

os pasos correctos á hora de analizar e comentar un cartel de propaganda 

política. 

 

 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

147 

Suxestión de temporalización: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 

CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A 

GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE 

CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

 Guerra Civil: sublevación e 

desenvolvemento da guerra; 

dimensión internacional do conflito; 

evolución das dúas zonas; 

consecuencias da guerra. 

 Idade de Prata da cultura española: 

da xeración do 98 á do 36. 

 A sublevación militar e a división de España en dúas zonas. 

 O contexto internacional da Guerra Civil e o Comité de Non 

Intervención. 

 A axuda e a intervención estranxeira na guerra. 

 As etapas e o desenvolvemento das operacións militares. 

 A España republicana: revolución social e recomposición do Estado. 

 A España «nacional»: o ascenso ao poder de Franco. 

 As consecuencias da Guerra Civil. 

 A Idade de Prata na cultura española. 

 A Guerra Civil en Galicia: a represión política e a primeira resistencia. 

 Identificación dos factores que desencadearon a Guerra Civil. 

 Utilización de fontes textuais e iconográficas para coñecer o marco 

internacional da Guerra Civil e a intervención estranxeira. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, gráficos e imaxes que 

permitan coñecer o desenvolvemento das operacións. 

 Interpretación e análise de textos e documentos iconográficos sobre a 

represión en ambas as zonas. 

 Utilización da imaxe como documento: fotografías, prensa ilustrada, 

carteis, etc. 

 Procura de información acerca da Idade de Prata para a cultura 

española. 

 Valoración do noso patrimonio artístico e da nosa cultura. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra como medio de solución de 

conflitos. 

 Estímulo das actitudes de tolerancia cara ás diversas tendencias 

políticas e relixiosas. 

 Adquisición de criterios a favor dos valores democráticos. 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, identificando as 

súas causas e as consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos acontecementos nas 

dúas zonas. 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de Prata da 

cultura española, e expor as achegas das 

xeracións e das figuras máis representativas. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA 

(1939-1975) 

 Características e evolución do franquismo:  

posguerra (grupos ideolóxicos e apoios 

sociais do franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do "desenvolvemento" 

(plans de desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; política 

exterior; crecente oposición ao franquismo); 

fin do franquismo (inestabilidade política; 

dificultades exteriores; efectos da crise 

económica internacional de 1973). 

 A posguerra. 

 Inicios do franquismo. 

 A cultura española durante o franquismo: a 

cultura oficial, a cultura do exilio, a cultura 

interior á marxe do sistema. 

 Realización dun esquema cos grupos 

ideolóxicos e os apoios sociais recibidos polo 

franquismo na súa etapa inicial. 

 Distinción das etapas de evolución de España 

durante o franquismo e enumeracióndassúas 

principais características. 

 Valoración do noso patrimonio artístico e da 

nosa cultura. 

 Rexeitamento á violencia e á guerra como 

medio de solución de conflitos. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 339. 

Doc. 31 

Páx. 341. 

Act. 34 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 318 e 319. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 321. Doc. 1 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 321. 

Doc. 3 

Páx. 322. 

Doc. 4 

Páx. 326. 

Doc. 10 

Páx. 344. 

Docs. 39 e 40 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

 

B10.3.1. Especifica os antecedentes da 

Guerra Civil. 

 Detalla os antecedentes da Guerra 

Civil. 
Páx. 320. Doc. 1 

Páx. 321. 

Docs. 2 e 3 

CCL 

CSC 

B10.3.2. Relaciona a Guerra Civil 

española co contexto internacional. 

 Relaciona a Guerra Civil española co 

contexto internacional. 
Páx. 322. 

Docs. 4 e 5 

Páx. 323. Doc. 6 

Páx. 324. 

Docs. 7 e 8 

e acts. 6, 7, 8, 9 

e 11 

CCL 

CAA 

CSC 

B10.3.3. Compara a evolución política e 

a situación económica dos dous bandos 

durante a guerra. 

 Compara a evolución política e a 

situación económica dos dous 

bandos durante a guerra. 

Páx. 321. Act. 3 

Páx. 323. Doc. 6 

Páx. 324. Act. 10 

Páx. 336. Act. 24 

Páx. 342. Act. 37 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.3.Analizar a Guerra Civil, 

identificando as súas causas e as 

consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos 

acontecementos nas dúas zonas. 

B10.3.4. Especifica os custos humanos e 

as consecuencias económicas e sociais 

da guerra. 

 Explica os custos humanos e as 

consecuencias económicas e sociais 

da guerra. 

Páx. 331. 

Docs. 20 e 21 

Páx. 333. 

Acts. 17 e 18 

Páx. 337. 

Docs. 25 e 26 

Páx. 338. 

Docs. 28 e 29 

e acts. 29 a 32 

Páx. 340.  

Doc. 34 

Páx. 341. 

Doc. 35 e  

acts. 33, 34 

CCL 

CSC 

B10.3.5. Sintetiza nun esquema as 

grandes fases da guerra, desde o punto 

de vista militar. 

 Esquematiza as grandes fases 

militares da guerra. 
Páx. 329.  

Act. 12 

CCL 

CSC 

B10.3.6. Representa unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1936, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1936 ata 1939. 

Páxs. 318 e 319. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 10. A II REPÚBLICA. A GUERRA CIVIL NUN CONTEXTO DE CRISE INTERNACIONAL (1931-1939) 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B10.4.Valorar a importancia da Idade de 

Prata da cultura española, e expor as 

achegas das xeracións e das figuras 

máis representativas. 

B10.4.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposición sobre a Idade de Prata 

da cultura española. 

 Busca información a través de 

diversos medios sobre a Idade de 

Prata da cultura española. 
Páx. 339. 

Docs. 30, 31 

e 32 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.1.Elabora un esquema cos grupos 

ideolóxicos e os apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

 

 Esquematiza os grupos ideolóxicos e 

os apoios sociais recibidos polo 

franquismo na súa etapa inicial. 

Páx. 336. 

Acts. 25, 26 

e 27 

Páx. 341. 

Act. 35 

CCL 

CSC 

CAA 

B11.1.2.Diferencia etapas na evolución de 

España durante o franquismo, e resume 

os trazos esenciais de cada unha. 

 Distingue as etapas de evolución de 

España durante o franquismo e 

enumera as súas principais 

características. 

Páx. 336. 

 Act. 24 

CCL 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

157 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 319). Documentos 1 a 43 (páxinas 320 a 345). Saber máis: Os intelectuais 

e artistas ante a Guerra Civil(páxina 339). A debate: O partido único: ferramenta de poder de Franco (páxina 335). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 324, 333). Elaboración dun informe sobre as colectivizacións 

na España republicana durante a Guerra Civil (páxina 343). Comprender o presente: A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 

345). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra aos gardas de asalto e aos milicianos 

(páxina 318). Mapa referente á participación internacional na Guerra Civil española (páxina 319). Liña do tempo referente aos principais feitos 

ocorridos durante a Guerra Civil (páxinas 318 e 319). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos 

(páxinas 319, 321, 325, 327, 328, 329).Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 323, 331, 337, 338, 343). Análise e 

comentario dun cartel de propaganda política (páxina 344). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos 

durante o período referente á Guerra Civil (páxinas 321, 324, 329, 333, 336, 341). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 343). Análise e comentario dun cartel de propaganda política (páxina 344). Comprender o 

presente: A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 345). 

Educación cívica e constitucional. A reparación ás vítimas da guerra e da posguerra (páxina 345). 
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UNIDADE 14. Posguerra e construción do Estado franquista  

(1939-1959)

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 

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. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

159 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán a nova orde implantada en 

España ao final da Guerra Civil. Identificarán os trazos esenciais da ditadura 

franquista. Entenderán o proceso da creación do novo Estado. Estudarán as 

distintas familias do réxime e o seu papel ideolóxico, político e relixioso. 

Comprenderán que significou o exilio e a represión social sufridos nesta 

época e os principais bandos e actos de oposición ao réxime. Comprenderán 

a situación española nas súas coordenadas internacionais e a postura de 

Franco durante a Segunda Guerra Mundial e en que se baseou a política 

exterior do primeiro franquismo. Estudarán en que consistiu a política 

autárquica e que supuxo para a recesión económica vivida por España e, por 

último, analizarán os anos de fame e a represión e exilio vividos na Galicia da 

posguerra. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos situaron a Guerra Civil no 

contexto internacional. Identificaron as características sociais e económicas 

de cada unha das dúas zonas en que quedou dividida España por mor da 

sublevación militar. Resumiron as principais etapas da Guerra Civil. 

Explicaron os factores que ocasionaron o derrube do Estado republicano nos 

primeiros meses da guerra. Compararon os procesos de reconstrución do 

Estado na España republicana e nas zonas sublevadas. Tentaron explicar de 

forma coherente as orixes da Guerra Civil, a súa dimensión interna e 

internacional e a súa evolución. Obtiveron e analizaron información sobre o 

pasado procedente de diversas fontes, valoraron a súa relevancia e 

estableceron relacións cos coñecementos adquiridos. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar documentais de propaganda política como o NO-DO. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA 

(1939-1975) 

 Características e evolución do franquismo:  

posguerra (grupos ideolóxicos e apoios 

sociais do franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do "desenvolvemento" 

(plans de desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; política 

exterior; crecente oposición ao franquismo); 

fin do franquismo (inestabilidade política; 

dificultades exteriores; efectos da crise 

económica internacional de 1973). 

 Cultura española durante o franquismo: 

cultura oficial; cultura do exilio; cultura interior 

á marxe do sistema. 

 A ditadura de Franco. 

 Institucionalización e consolidación do novo 

Estado. 

 Exilio, represión e oposición. 

 A política exterior do primeiro franquismo. 

 Política autárquica e recesión económica. 

 Galicia na posguerra. 

 Interpretación de imaxes relativas ao cambio 

político producido a partir de 1939. 

 Lectura interpretativa dos datos, cadros 

estatísticos ou gráficas que axuden a 

comprender a situación socio-política do novo 

réxime. 

 Interpretación de documentais de propaganda 

como o NO-DO. 

 Condena de todo tipo de ditaduras. 

 Tolerancia e respecto cara aos que opinan de 

forma diferente. 

 Valoración da liberdade individual e colectiva 

como dereito inalienable. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, distinguindo 

as súas manifestacións. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 357. 

Doc. 17 

Páx. 361. 

Act. 25 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 346 e 347. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 351. Doc. 7 

Páx. 360.  

Docs. 21 e 22 

Páx. 361. 

Docs. 23 e 24 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 
Páx. 319.  

Docs. 2 e 3 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.1. Elabora un esquema cos grupos 

ideolóxicos e o apoios sociais do 

franquismo na súa etapa inicial. 

 Esquematiza os grupos ideolóxicos e 

os apoios sociais no inicio do 

franquismo. 

Páx. 349. 

Docs. 2, 3 e 4 

Páx. 351. Act. 1 

Páx. 360. Act. 22 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada 

unha. 

 Distingue as distintas etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo e as súas características 

principais. 

Páx. 350. Doc. 6 

Páx. 351. Doc. 7 

e acts. 3 a 6 

Páx. 352. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 7 a 11 

Páx. 355. 

Doc. 14 

Páx. 357. 

Acts. 14 e 16 

Páx. 358. 

Doc. 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 

e acts. 18, a 21 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 

 Describe e esquematiza a 

organización política do Estado 

franquista. 

Páx. 350. Doc. 5 
CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.4.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e a situación 

económica de España desde o remate 

da Guerra Civil ata 1959. 

 Describe as relacións exteriores, a 

evolución política e a situación 

económica de España desde o 

remate da Guerra Civil ata 1959. 

Páx. 354. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 355. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 357. 

Doc. 17 

e acts. 12 a 16 

Páx. 362. Act. 25 

Páx. 363. 

Doc. 27 

Páx. 363. Act. 30 

CCL 

CSC 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

 Relaciona a evolución política do 

réxime coa evolución da política 

exterior. 

Páx. 354. 

Docs. 12 e 13 

Páx. 355. 

Docs. 14 e 15 

Páx. 356. 

Doc. 16 

Páx. 357. 

Doc. 17 

e acts. 12 a 16 

Páx. 363.  

Act. 30 

CCL 

CSC 

 



 

Programación Didáctica da Aula de Historia de España de 2.º de Bacharelato 
 

165 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a 

evolución económica do país. 

 Describe as etapas da política 

económica de Franco e a 

evolución económica do país. 

Páx. 357. Act. 16 

Páx. 358. 

Docs. 18 e 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 

e acts. 17 a 20 

Páx. 360. Doc. 21 

Páx. 361. Act. 23 

Páx. 362. Act. 28 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

 Explica as transformacións que 

sufriu a sociedade española durante 

os anos do franquismo e as súas 

causas. 

Páx. 349. 

Docs. 2, 3 e 4 

Páx. 350. Doc. 6 

Páx. 351. 

Acts. 1 e 5 

Páx. 352. 

Docs. 8 e 9 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 7, 8 e 11 

Páx. 357. Act. 14 

Páx. 358. 

Doc. 19 

Páx. 359. 

Doc. 20 e acts. 

17, 19, 20 e 21 

Páx. 360. 

Doc. 22 

Páx. 361. 

Doc. 23 e  

acts. 22 e 24 

CCL 

CSC 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

 Explica cales foron os grupos de 

oposición ao réxime e cal foi a súa 

evolución no tempo. 

Páx. 353. 

Docs. 10 e 11 

e acts. 10 e 11 

Páx. 361. 

Doc. 23 e act. 25 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1939 ata 1959. Páxs. 346 e 347. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 347). Documentos 1 a 33 (páxinas 348 a 365). Saber máis: A educación 

baixo o franquismo(páxina 350). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 351, 353, 357, 359). Elaboración dun informe sobre apolítica 

exterior do franquismo ata a década de 1950(páxina 363). Comprender o presente: O Val dos Caídos: do enaltecemento do franquismo á 

reconciliación(páxina 365). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre un cadro que mostra a Franco (páxina 346). Mapa referente a 

Europa tras a Segunda Guerra Mundial (páxina 347). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos entre 1939 e 1959 (páxinas 346 e 

347). Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas informativos (páxinas 350, 352, 362). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos 

durante o período referente aos anos transcorridos entre 1939 e 1959 (páxinas 351, 353, 357, 359). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 363). Interpretar documentais de propaganda: O NO-DO (páxina 364). Comprender o 

presente: O Val dos Caídos: do enaltecemento do franquismo á reconciliación(páxina 365). 

Educación cívica e constitucional. A Lei da Memoria Histórica (páxina 365). 
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UNIDADE 15. Consolidación e final do franquismo

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán as causas da prolongada 

duración da ditadura. Comprenderán os factores do desenvolvemento 

económico e o abandono da autarquía. Explicarán as causas e as 

consecuencias dos cambios sociais e os temores políticos do réxime ante as 

consultas populares. Analizarán as razóns da crecente oposición ao réxime e 

os diversos grupos que a formaban. Explicarán as causas da división interna 

do réxime e a imposibilidade de que o franquismo sobrevivise ao caudillo. 

Analizarán o desenvolvemento económico e social que sufriu Galicia no 

chamado tempo de desarrollismo. 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen a nova orde 

implantada en España ao final da Guerra Civil. Identifican os trazos esenciais 

da ditadura franquista. Entenden o proceso da creación do novo Estado. 

Estudaron as distintas familias do réxime e o seu papel ideolóxico, político e 

relixioso. Comprenderon que significou o exilio e a represión social sufridos 

nesta época e os seus principais bandos e actos de oposición ao réxime. 

Tamén comprenderon a situación española nas súas coordenadas 

internacionais e a postura de Franco durante a Segunda Guerra Mundial e en 

que se baseou a política exterior do primeiro franquismo. Por último, 

estudaron en que consistiu a política autárquica e que supuxo para a recesión 

económica vivida por España. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de 

analizar os medios de comunicación como fonte histórica. 
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA 

(1939-1975) 

 Características e evolución do franquismo:  

posguerra (grupos ideolóxicos e apoios 

sociais do franquismo; oscilantes relacións co 

exterior; configuración política do novo 

Estado; represión política; autarquía 

económica); anos do "desenvolvemento" 

(plans de desenvolvemento e o crecemento 

económico; transformacións sociais; 

reafirmación política do réxime; política 

exterior; crecente oposición ao franquismo); 

fin do franquismo (inestabilidade política; 

dificultades exteriores; efectos da crise 

económica internacional de 1973). 

 Cultura española durante o franquismo: 

cultura oficial; cultura do exilio; cultura interior 

á marxe do sistema. 

 As reformas económicas. 

 Plan de estabilización e plans de desenvolvemento 

como motores do desenvolvemento económico. 

 Leis orgánicas fundamento do novo Estado. 

 Crecemento económico e cambio social. 

 A oposición democrática e a represión franquista. 

 Os intentos de adaptación á nova realidade. 

 A agonía do franquismo. 

 A cultura española durante o franquismo. 

 Galicia no tempo do desarrollismo. 

 Elaboración dun eixe cronolóxico do período cos 

principais acontecementos. 

 Análise de documentos textuais procedentes de 

diversas fontes. 

 Interpretación de estatísticas. 

 Lectura crítica de imaxes propias da época. 

 Comentario de fontes diversas con información relativa 

ao período. 

 Análise e valoración de documentais ou películas 

alusivas á época. 

 Curiosidade por coñecer acontecementos sociais, 

políticos, culturais e económicos dunha etapa da 

historia de España. 

 Rexeitamento da represión e da persecución dos que 

opinen diferente. 

 Defensa da liberdade e da tolerancia. 

B11.1. Analizar as características do franquismo e a súa 

evolución no tempo e especificar as transformacións 

políticas, económicas e sociais que se produciron, en 

relación coa cambiante situación internacional. 

B11.2. Describir a diversidade cultural do período, 

distinguindo as súas manifestacións. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 347. 

Docs. 31 a 34 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 366 e 367. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

Páx. 372. 

Doc. 14 

Páx. 378. 

Doc. 22 

Páx. 381. 

Doc. 36 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 374. Doc. 17 

Páx. 383. Doc. 40 

Páx. 386.  

Acts. 35 a 37 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.2. Diferencia etapas na evolución 

de España durante o franquismo, e 

resume os trazos esenciais de cada 

unha. 

 Distingue as distintas etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo e as súas características 

principais. 

Páx. 369. Doc. 2 

e act. 5 

Páx. 370. 

Docs. 3, 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 13 

Páx. 372. 

Doc. 15 

CCL 

CAA 

CSC 

B11.1.3. Explica a organización política 

do Estado franquista. 

 Describe a organización política do 

Estado franquista. 
Páx. 368. Doc. 1 

CCL 

CSC 

B11.1.5.Explica as relacións exteriores, a 

evolución política e as transformacións 

económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

 Relaciona a evolución política do 

réxime coa evolución da política 

exterior. 

Páx. 376. 

Acts. 17, 18, 19 

e 20 

CCL 

CSC 

B11.1.6. Especifica as causas da crise 

final do franquismo desde 1973. 

 Explica cales foron as causas que 

provocaron o final do franquismo. 

Páx. 378. 

Docs. 22 e 23 

e acts. 24, 25 

e 26 

CCL 

CSC 

B11.1.7.Relaciona a evolución política do 

réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 

 Asocia a evolución política do réxime 

cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 

Páx. 372. Act. 7 

Páx. 376. 

Acts. 20 e 21 

e Doc. 20 

CCL 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.8.Explica a política económica do 

franquismo nas súas etapas e a 

evolución económica do país. 

 Describe as etapas da política 

económica de Franco e a evolución 

económica do país. 

Páx. 369. 

Acts. 1 a 4 

Páx. 370. 

Docs. 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 12 

Páx. 380.  

Doc. 35 

Páx. 381. 

Doc. 36 

Páx. 383. 

Act. 27 

CCL 

CSC 

B11.1.9.Describe as transformacións que 

experimenta a sociedade española 

durante os anos do franquismo, así como 

as súas causas. 

 Explica as transformacións que 

sufriu a sociedade española durante 

os anos do franquismo e as súas 

causas. 

Páx. 370. 

Docs. 3, 4 e 5 

Páx. 371. 

Docs. 6 a 13 

Páx. 372. 

Doc. 15 

e acts. 6 a 10 

Páx. 381.  

Doc. 37 

Páx. 383. Act. 30 

CCL 

CSC 

B11.1.10.Especifica os grupos de 

oposición política ao réxime franquista e 

comenta a súa evolución no tempo. 

 Explica cales foron os grupos de 

oposición ao réxime franquista e cal 

foi a súa evolución no tempo. 

Páx. 373. 

Doc. 16 

Páx. 374. 

Doc. 17 

e acts. 11, 14, 15 

e 16 

Páx. 383. 

Acts. 28 e 29 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 11. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B11.1. Analizar as características do 

franquismo e a súa evolución no tempo e 

especificar as transformacións políticas, 

económicas e sociais que se produciron, 

en relación coa cambiante situación 

internacional. 

B11.1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela 

os principais acontecementos históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos desde 1959 ata 1975. 
Páx. 366. 

Para comezar 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B11.2. Describir a diversidade cultural do 

período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

B11.2.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) e elabora unha 

breve exposisición sobre a cultura do 

exilio durante o franquismo. 

 Analiza e interpreta a cultura 

española durante o franquismo: a 

cultura oficial, a cultura do exilio e a 

cultura interior á marxe do sistema. 
Páx. 379. 

Saber máis: A 

cultura durante o 

franquismo 

CCL 

CD 

CSIEE 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 367). Documentos 1 a 48 (páxinas 368a 387). Saber máis: A cultura 

durante o franquismo (páxina 379). A debate: A Marcha Verde e o problema do Sáhara español(páxina 376). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 369, 372, 374, 376, 378). Elaboración dun informe sobre a 

oposición e a represión franquista (páxina 385). Comprender o presente: A emigración (páxina 387). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra a Franco durante unha marcha militar 

(páxina 366). Mapa referente aos bloques entre 1945 e 1975 (páxina 367). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos entre 1959 e 

1975 (páxina 366). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas 367, 371, 387). 

Resumos, cadros, táboas, gráficos, estatísticas e esquemas informativos (páxinas 370, 371, 373, 384). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos 

durante o período entre 1945 e 1975 (páxinas 369, 372, 374, 376, 378). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 385). Análise e comentario dos medios de comunicación como fonte histórica (páxina 386). 

Comprender o presente: A emigración (páxina 387). 

Educación cívica e constitucional. O respecto aos dereitos das persoas migrantes e refuxiadas (páxina 387). 
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BLOQUE IV. A ESPAÑA ACTUAL 

UNIDADE 16. A transición á democracia

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán como foi a transición da 

ditadura á democracia e as dificultades inherentes á complexidade do 

proceso. Analizarán as razóns do consenso político e social para levar a cabo 

a transición. Interpretarán o papel das primeiras eleccións e a situación 

española do momento. Comprenderán a actuación dos partidos políticos e os 

seus problemas. Valorarán a acción dos distintos gobernos democráticos. 

Reflexionarán sobre o golpe de estado, as súas causas e as súas 

consecuencias. Interpretarán os cambios e a evolución da sociedade 

española e prestarán especial atención aso cambios políticos, sociais e 

económicos de Galicia nesta etapa. Entenderán a análise histórica como un 

proceso en constante evolución que nos axuda a entender a historia e o noso 

pasado de forma crítica e coherente. 

 

 

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen as causas da 

prolongada duración da ditadura. Comprenden os factores do 

desenvolvemento económico e o abandono da autarquía. Explicaron as 

causas e as consecuencias dos cambios sociais e os temores políticos do 

réxime ante as consultas populares. Analizaron as razóns da crecente 

oposición ao réxime e os diversos grupos que a formaban. Explicaron as 

causas da división interna do réxime e a imposibilidade de que o franquismo 

sobrevivise ao caudillo. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

os pasos correctos para saber analizar un cartel de propaganda política.
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN 

DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 

INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 

 Transición á democracia: crise económica 

mundial; alternativas políticas ao franquismo, 

continuísmo, reforma ou ruptura; o papel do 

Rei; a lei para a reforma política; primeiras 

eleccións democráticas. 

 Período constituínte: Pactos da Moncloa; 

preautonomías de Cataluña e o País Vasco; 

Constitución de 1978 e Estado das 

autonomías. O caso de Galicia. 

 Gobernos constitucionais: problema do 

terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; 

ingreso na OTAN; plena integración en 

Europa. 

 Crise do franquismo; división interna do réxime. 

 Desmantelamento do franquismo e consenso. 

 A Lei para a Reforma Política como inicio dunha 

ruptura consensuada. 

 Crise económica e pactos da Moncloa. 

 Constitución e Estado autonómico. 

 Golpe de estado do 23 de febreiro de 1981. 

 A segunda lexislatura de UCD. 

 Galicia na transición. 

 Lectura e análise de imaxes da época. 

 Manexo rigoroso dos conceptos históricos 

específicos do tema. 

 Comentario de documentos textuais ou gráficos. 

 Condena de todo tipo de terrorismo como medio 

de imposición de ideas ou sistemas políticos. 

 Tolerancia e respecto ás ideas dos que pensan 

de forma distinta. 

B12.1.Describir as dificultades da transición á democracia 

desde o franquismo nun contexto de crise económica, e 

explicar as medidas que permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

B12.2.Caracterizar o novo modelo de Estado democrático 

establecido na Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo 

acordo social e político. 

B12.3.Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a 

aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena 

integración en Europa. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 405. Act. 26 

Páx. 406. Act. 31 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 390 e 391. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 399. 

Docs. 13 e 14 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 395. Doc. 6 

Páx. 402. Doc. 21 

Páx. 408. Acts. 34, 

35 e 36 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.1.Explica as alternativas políticas 

que se propuñan tras a morte de Franco, 

e quen defendía cada unha. 

 Describe as opcións políticas 

existentes despois da morte de 

Franco e o seu ideario político. 

Páx. 392. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 393. Doc. 2 

Páx. 396. 

Docs. 8 e 9  

Páx. 397. 

Acts. 5, 7 e 8 

Páx. 404. Doc. 23 

Páx. 406. Act. 26 

CCL 

CSC 

B12.1.2. Describe o papel desempeñado 

polo Rei durante a transición. 

 Explica o papel que representou o 

Rei durante a transición. 

Páx. 392. Doc. 1 

Páx. 393. Doc. 2 

Páx. 399. 

Doc. 15 

Páx. 402. 

Doc. 21 

Páx. 403. 

Doc. 22 

e acts. 21, 24 

Páx. 406. Act. 31 

CCL 

CSC 

B12.1.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de Goberno 

Adolfo Suárez para a reforma política do 

réxime franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, 

etc. 

 Explica as actuacións realizadas 

polo presidente de Goberno, 

Adolfo Suárez, para a reforma 

política do réxime franquista. 

Páx. 395. Doc. 6 

Páx. 397. 

Doc. 10 

e acts. 5 e 10 

Páx. 406. 

Acts. 29 e 30 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.1.Describir as dificultades da 

transición á democracia desde o 

franquismo nun contexto de crise 

económica, e explicar as medidas que 

permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 

B12.1.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da Moncloa. 

 Describe as causas e os obxectivos 

dos pactos da Moncloa. Páx. 398. 

Acts. 11, 12 e 13 

Páx. 406. Act. 30 

CCL 

CSC 

B12.2.Caracterizar o novo modelo de 

Estado democrático establecido na 

Constitución de 1978, especificando as 

actuacións previas encamiñadas a 

alcanzar o máis amplo acordo social e 

político. 

B12.2.1.Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da Constitución 

de 1978 e as súas características 

esenciais. 

 Describe o proceso de elaboración e 

aprobación da Constitución de 1978, 

e as súas características 

fundamentais. 

Páx. 399. 

Docs. 13, 14 

e 15 

Páx. 401. 

Acts. 15, 16 e 19 

CCL 

CSC 

B12.2.2. Describe como se estableceron 

as preautonomías de Cataluña e o País 

Vasco. 

 Explica como se produciu o proceso 

preautonómico catalán e vasco. 

 Resume o proceso de concesión de 

autonomía de Galicia. 

Páx. 400. 

Docs. 16 e 17 

Páx. 401. Act. 17 

Páx. 405. Act. 26 

Páx. 406. Act. 30 

Páx. 407. 

Doc. 26 e act. 33 

CCL 

CSC 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

B12.3.2.Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

 Explica algúns dos feitos máis 

importantes e as súas 

consecuencias sobre o proceso de 

integración España en Europa. 
Páx. 403. 

Act. 25 

CCL 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos 

de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

 Razoa e investiga oimpacto 

daameaza terrorista sobre a 

normalización democrática de 

España. Analiza a orixe e evolución 

das diferentes organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a 

actualidade. 

Páx. 395. Doc. 5 

Páx. 407. 

Doc. 30 e act. 33 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 391). Documentos 1 a 40 (páxinas 392 a 409). A debate: A legalización do 

PCE (páxina 396). 

Expresión oral e escrita.Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 392, 397, 398, 401, 403, 405). Elaboración dun informe sobre 

os problemas na transición (páxina 407). Comprender o presente: Transición. Ruptura pactada (páxina 409). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación da imaxe inicial sobre unha fotografía referente ao xuramento do seu cargo de Xoan 

Carlos I (páxina 390). Mapa referente á economía mundial nos anos setenta (páxina 391). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos 

durante a reforma política entre 1975 e 1977 e a etapa constitucional entre 1978 e 1982 (páxinas 390 e 391). Observación, lectura e 

interpretación de diferentes mapas xeográficos, históricos e políticos (páxinas391 e 401).Resumos, cadros, táboas, gráficos e esquemas 

informativos (páxinas 395, 397, 398, 399, 402, 406, 407). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos 

durante o período referente a reforma política entre 1975 e 1977 e a etapa constitucional entre 1978 e 1982 (páxinas 397, 398, 401, 405). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 407). Análise de carteis electorais de 1977 (páxina 408). Comprender o presente: Transición. 

Ruptura pactada (páxina 409). 

Educación cívica e constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio de imposición de ideas ou sistemas políticos (páxinas 403 

e 407). 
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UNIDADE 17. A España democrática desde 1982 aos nosos días 

OBXECTIVOS CURRICULARES

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 

responsible 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. 

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. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos centraranse en estudar os principais feitos 

sociais, políticos, históricos ou culturais ocorridos desde 1982 e durante os 

gobernos socialistas de Felipe González, os gobernos populares de Aznar, os 

gobernos de Zapatero e, actualmente, o goberno de Rajoy ata os nosos días. 

Analizarán o proceso de modernización da sociedade galega a partir dos 

anos 80 e valorarán a sociedade galega actual segundo os logros e os 

desafíos.  

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen como foi a 

transición da ditadura á democracia e as dificultades inherentes á 

complexidade do proceso. Analizaron as razóns do consenso político e social 

para levar a cabo a transición. Interpretaron o papel das primeiras eleccións e 

a situación española dese momento. Comprenderon a actuación dos partidos 

políticos e os seus problemas. Valoraron a acción dos distintos gobernos 

democráticos. Reflexionaron sobre o golpe de estado, as súas causas e as 

súas consecuencias. Interpretaron os cambios e a evolución da sociedade 

española. Asimilaron a análise histórica como un proceso en constante 

evolución que nos axuda a comprender a historia e o noso pasado de forma 

crítica e coherente. 

 Previsión de dificultades.É posible que existan dificultades á hora de seguir 

correctamente as pautas necesarias para desenvolver un tema 

adecuadamente.
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Suxestión de temporalización: 2 semanas de xuño 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. 

CRITERIOS COMÚNS 

 Método histórico. Fontes e perspectivas. 

 Análise e comentario de fontes. 

 Utilidade das fontes. 

 Mapas e liñas do tempo. 

 Fontes históricas. 

 Fontes historiográficas. 

 Mapas políticos, históricos e culturais. 

 Liñas do tempo. 

 Localización de fontes primarias e secundarias 

e extracción de información. 

 Elaboración de mapas e liñas do tempo. 

 Comentario e interpretación de fontes primarias 

e secundarias. 

 Recoñecemento da utilidade das fontes de 

información para o/a historiador/a. 

B0.1.Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, etc., e extraer 

información salientable sobre o tratado, valorando criticamente 

a súa fiabilidade. 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, localizando as fontes 

adecuadas, utilizando os datos proporcionados ou servíndose 

dos coñecementos xa adquiridos. 

B0.3.Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e 

secundarias (historiográficas), relacionando a súa información 

cos coñecementos previos. 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á 

parte da súa fiabilidade. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN 

DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 

INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 

 Gobernos constitucionais: problema do 

terrorismo; golpe de Estado frustrado de 1981; 

ingreso na OTAN; plena integración en 

Europa. 

 Papel de España no mundo actual. 

 Os gobernos socialistas de Felipe González. 

 Os gobernos populares de Aznar. 

 Os gobernos de Zapatero. 

 O goberno de Rajoy. 

 Os cambios sociais. 

 Galicia democrática e autonómica. 

 Interpretación de imaxes relativas aos cambios 

políticos, económicos, sociais e culturais de 

España entre 1979 e 2015. 

 Lectura, comprensión e análise de textos, 

mapas e imaxes referentes a España entre 

1979 e 2015. 

 Obtención de información de diversos tipos de 

fontes (textos, gráficos, imaxes, estatísticas, 

etc.) referentes a España entre 1979 e 2015. 

 Estímulo de actitudes de tolerancia e respecto 

cara ás distintas tendencias ideolóxicas. 

 Rexeitamento das situacións de opresión e de 

ausencia de liberdades. 

 Preocupación pola obxectividade e polo rigor no 

tratamento da información histórica. 

B12.3.Analizar a evolución económica, social e política de 

España desde o primeiro Goberno constitucional de 1979 ata a 

aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as ameazas 

máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena 

integración en Europa. 

B12.4.Resumir o papel de España no mundo actual, 

especificando a súa posición na Unión Europea e as súas 

relacións con outros ámbitos xeopolíticos. 
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BLOQUE 0. COMO SE ESCRIBE A HISTORIA. CRITERIOS COMÚNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B0.1.Localizar fontes primarias 

(históricas) e secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, internet, 

etc., e extraer información salientable 

sobre o tratado, valorando criticamente a 

súa fiabilidade. 

 

B0.1.1.Procura información de interese 

(en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe 

historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve 

exposición. 

 Recompila, organiza e analiza 

información relevante sobre a 

importancia cultural e artística dun 

personaxe historicamente relevante, 

un feito ou un proceso histórico e 

elabora unha breve exposición para 

completar traballos, responder 

cuestións e expor dita información 

oralmente e/ou por escrito. 

Páx. 415. Doc. 6 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B0.2.Elaborar mapas e liñas do tempo, 

localizando as fontes adecuadas, 

utilizando os datos proporcionados ou 

servíndose dos coñecementos xa 

adquiridos. 

 

B0.2.1.Representa unha liña do tempo 

situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 

 Representa unha liña do tempo onde 

sitúa acontecementos relativos a 

determinados feitos ou procesos 

históricos. 
Páxs. 410 e 411. 

Para comezar 

CCL 

CAA 

CSC 

B0.3.Comentar e interpretar fontes 

primarias (históricas) e secundarias 

(historiográficas), relacionando a súa 

información cos coñecementos previos. 

 

B0.3.1.Responde a cuestións propostas 

a partir de fontes históricas e 

historiográficas. 

 Responde a cuestións expostas a 

partir de fontes históricas e 

historiográficas. Páx. 423. 

Doc. 18 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B0.4.Recoñecer a utilidade das fontes 

para o/a historiador/a, á parte da súa 

fiabilidade. 

B0.4.1.Distingue o carácter das fontes 

históricas non só como información, 

senón tamén como proba para responder 

ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

 Considera as fontes históricas como 

a materia prima da Historia. 

Páx. 414. Doc. 4 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

 

B12.3.1.Elabora un esquema coas 

etapas políticas desde 1979 ata a 

actualidade, segundo o partido no poder, 

e sinala os principais acontecementos de 

cada unha delas. 

 Esquematiza as etapas políticas 

desde 1979 ata a actualidade, 

segundo o partido no poder, 

sinalando os principais 

acontecementos en cada unha 

delas. 

Páx. 417. Act. 8 

Páx. 419. Act. 10 

Páx. 426. Act. 23 

Páx. 428. 

Exemplo resolto 

CCL 

CAA 

CSC 

B12.3.2.Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de integración en 

Europa e as consecuencias para España 

desta integración. 

 Describe os feitos e as 

consecuencias principais da 

integración de España en Europa. 

Páx. 415.  

Doc. 6 e act. 5 

Páx. 424. Doc. 20 

Páx. 428. Act. 27 

CCL 

CAA 

CSC 

B12.3.3.Analiza a evolución económica e 

social de España desde a segunda crise 

do petróleo en 1979 ata o comezo da 

crise financeira mundial de 2008. 

 Explica a evolución política e social 

de España desde 1979, coa segunda 

crise do petróleo, ata a crise 

financeira mundial de 2008. 

Páx. 412. Doc. 1 

Páx. 413. Doc. 2 

Páx. 415. Act. 4 

Páx. 416. Doc. 7 

Páx. 417. Act. 7 

Páx. 419. Doc. 11 

e acts. 11 e 12 

Páx. 420. Doc. 12 

Páx. 421. Doc. 13 

e acts. 16, 17 e 18 

Páx. 422. 

Docs. 15 e 16.  

Páx. 425. 

Acts. 20, 21 e 22 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)  

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B12.3.Analizar a evolución económica, 

social e política de España desde o 

primeiro Goberno constitucional de 1979 

ata a aguda crise económica iniciada en 

2008, sinalando as ameazas máis 

salientables ás que se enfronta e os 

efectos da plena integración en Europa. 

 

B12.3.4.Analiza o impacto da ameaza 

terrorista sobre a normalización 

democrática de España, describe a 

xénese e evolución das organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona sobre 

outros temas relacionados: a cidadanía 

ameazada, os movementos asociativos 

de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

 Razoa e investiga o impacto da 

ameaza terrorista sobre a 

normalización democrática de 

España. Analiza a orixe e evolución 

das diferentes organizacións 

terroristas que actuaron desde a 

transición democrática ata a 

actualidade. 

Páx. 415. Act. 3 

Páx. 417. Doc. 9 

Páx. 419. Act. 15 

CCL 

CSC 

B12.3.5.Representa unha liña do tempo 

desde 1975 ata os nosos días, e sitúa 

nela os principais acontecementos 

históricos. 

 Sitúa os principais acontecementos 

históricos desde 1975 ata a 

actualidade. 

Páxs. 410 e 411. 

Para comezar 

Páx. 417. Doc. 9 

Páx. 419. Act. 14 

Páx. 423. 

Doc. 18 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B12.4.Resumir o papel de España no 

mundo actual, especificando a súa 

posición na Unión Europea e as súas 

relacións con outros ámbitos 

xeopolíticos. 

 

B12.4.1. Explica a posición e o papel da 

España actual na Unión Europea e no 

mundo. 

 Detalla a posición e a actuación de 

España respecto da Unión Europea 

e do mundo. 

Páx. 413. Doc. 3 

Páx. 414. 

Docs. 4 e 5 

Páx. 413. Doc. 2 

Páx. 419. 

Acts. 12 e 13 

CCL 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente 

á unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto expositivo do inicio da unidade (páxina 411). Documentos 1 a 30 (páxinas 412 a 429). A debate: Beneficia a 

España a pertenza á Unión Europea? (páxina 415). 

Expresión oral e escrita. Definición de termos. Explicación de conceptos (páxinas 415, 419, 421, 425). Elaboración dun informe sobre a crise 

económica e as súas consecuencias (páxina 427). Comprender o presente: A reforma da constitución (páxina 429). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imaxe inicial sobre unha fotografía que mostra a sede das institucións da UE en 

Bruxelas (páxina 410). Mapa referente ao proceso de unificación europeo (páxina 411). Liña do tempo referente aos principais feitos ocorridos 

entre 1980 e 2015 (páxinas 410 e 411). Resumos, cadros, táboas, gráficos, estatísticas e esquemas informativos (páxinas 412, 414, 416, 419, 

420, 421, 422, 426, 427). 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Localización, selección, organización e exposición de información 

consultada nos medios dixitais acerca dos principais acontecementos e feitos históricos, económicos, políticos, sociais e culturais ocorridos 

durante o período entre 1980 e 2015 (páxinas 415 e421). 

Emprendemento. Análise de documentos (páxina 427). Desenvolvemento dun tema: A España democrática (páxina 428). Comprender o 

presente: A reforma da constitución (páxina 429). 

Educación cívica e constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio de imposición de ideas ou sistemas políticos ou relixiosos 

(páxina 417). 

 

 


