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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns 

▪ 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.  

▪ HEB0.1.1. 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.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

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

▪ HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha 
ringleira os principais acontecementos relativos a 
determinados feitos ou procesos históricos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de 
fontes históricas e historiográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a 
historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 

▪ HEB0.4.1. 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. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. 

▪ HEB1.1.1. Explica as diferenzas entre a economía e a 
organización social do Paleolítico e do Neolítico, e as 
causas do cambio. 

▪ CCL 

▪ CCS 

▪ HEB1.1.2. Identifica as diferenzas entre unha imaxe de 
pintura cantábrica e outra de pintura levantina. 

▪ CCEC 

▪ HEB1.1.3. Describe os avances no coñecemento das 
técnicas metalúrxicas e explica as súas repercusións. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ HEB1.1.4. Resume as características principais do reino de 
Tartesos e cita as fontes históricas para o seu 
coñecemento. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB1.1.5. 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.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB1.1.6. Debuxa un mapa esquemático da Península 
Ibérica e delimita nel as áreas ibérica e celta.  

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB1.1.7. Define o concepto de romanización e describe 
os medios empregados para levala a cabo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos 
territorios peninsulares.  

▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 

▪ HEB1.1.9. Resume as características da monarquía 
visigoda e explica por que alcanzou tanto poder a igrexa e 
a nobreza. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB1.1.10. 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ HEB1.1.11. Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. 
ata 711 d.C., e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB1.1.12. Partindo de fontes historiográficas, responde a 
cuestións ou situacións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

▪ B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na ▪ HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa ▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Península, describindo as súas etapas políticas e os 
cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

rápida ocupación da Península.  ▪ CSC 

▪ HEB2.1.2. 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. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e 
culturais introducidos polos musulmáns en Al-Andalus. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos 
reinos cristiáns, en relación co proceso de reconquista e 
o concepto patrimonial da monarquía.  

▪ HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais 
que conducen ao mapa político da Península Ibérica ao 
remate da Idade Media. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e 
as súas principais funcións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB2.2.3. Compara a organización política da coroa de 
Castela, a de Aragón e o reino de Navarra ao remate da 
Idade Media. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB2.2.4. Comenta o ámbito territorial e as características 
de cada sistema de repoboación, así como as súas causas 
e as súas consecuencias. 

▪ 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. 

▪ HEB2.3.1. Describe as grandes fases da evolución 
económica dos territorios cristiáns durante a Idade Media.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e 
describir o réxime señorial e as características da 
sociedade estamental. 

▪ HEB2.4.1. Explica a orixe e as características do réxime 
señorial e a sociedade estamental no ámbito cristián. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ B2.5. Describir as relacións culturais de cristiáns, 
musulmáns e xudeus, e especificar as súas colaboracións 
e as influencias mutuas. 

▪ HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución.  ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB2.5.2. Procura información de interese (en libros e 
internet) sobre a importancia cultural e artística do 
Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. 

▪ HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica aplicado a 
Castela e Aragón en tempos dos Reis Católicos e describe 
as características do novo Estado. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos 
máis relevantes de 1492. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con 
Portugal e os obxectivos que perseguían. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía 
hispánica durante o século XVI, diferenciando os reinados 
de Carlos I e Filipe II. 

▪ HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de Carlos I e de 
Filipe II, e explica os problemas que provocaron. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no 
Pacífico durante o século XVI. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século 
XVI e as súas consecuencias para España, Europa e a 
poboación americana.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia 
da monarquía hispánica no século XVII, relacionando os 

▪ HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus 
efectos na crise da monarquía. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

problemas internos, a política exterior e a crise 
económica e demográfica.  

▪ HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do 
Conde Duque de Olivares. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as 
súas consecuencias para a monarquía hispánica e para 
Europa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e 
Portugal de 1640. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise 
demográfica e económica do século XVII, e as súas 
consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 
1700, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ 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.).  

▪ HEB3.4.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

▪ 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.  

▪ HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión 
Española e a composición dos bandos en conflito. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1700 ata 
1788, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB4.1.3. Detalla as características da nova orde europea 
xurdida da Paz de Utrecht e o papel de España nela. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B4.2. Describir as características do novo modelo de 
Estado, especificando o alcance das reformas 
promovidas polos primeiros monarcas da dinastía 
borbónica.  

▪ HEB4.2.1. Define os decretos de nova planta e explica a 
súa importancia na configuración do novo Estado 
borbónico. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.2.2. Elabora un esquema comparativo do modelo 
político dos Austrias e dos Borbóns. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB4.2.3. Explica as medidas que adoptaron ou 
proxectaron os primeiros Borbóns para sanear a Facenda 
Real. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas 
da expulsión dos xesuítas. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores 
económicos, detallando os cambios introducidos e os 
obxectivos da nova política económica. 

▪ HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século 
XVIII coa da centuria anterior. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB4.3.2. Desenvolve os principais problemas da 
agricultura e as medidas impulsadas por Carlos III neste 
sector. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as 
medidas adoptadas respecto ao comercio con América. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B4.4. Explicar a engalaxe económica de Cataluña, en 
comparación coa evolución económica do resto de 
España. 

▪ HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de 
Cataluña no século XVIII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento 
ilustrado, identificando as súas vías de difusión. 

▪ HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e 
define o concepto de despotismo ilustrado.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB4.5.2. Razoa a importancia das Sociedades Económicas 
de Amigos do País e da prensa periódica na difusión dos 
valores da Ilustración. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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.  

▪ HEB5.1.1. Resume os cambios que experimentan as 
relacións entre España e Francia desde a Revolución 
Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas 
causas, a composición dos bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos acontecementos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do 
Antigo Réxime.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da 
Constitución de 1812. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

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

▪ HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e 
absolutistas durante o reinado de Fernando VII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os 
apoios con que contaba inicialmente.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 
1833 e sitúa nela os principais acontecementos históricos.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB5.3.4. Representa nun esquema as diferenzas, en 
canto a sistema político e estrutura social, entre o Antigo 
Réxime e o réxime liberal burgués. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do 
proceso de independencia das colonias americanas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para 
España da independencia das colonias americanas. 

▪ 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. 

▪ HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e 
internet) sobre Goya e elabora unha breve exposición 
sobre a súa visión da guerra.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ 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. 

▪ HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e 
explica o seu ideario e os seus apoios sociais. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas 
primeiras guerras carlistas.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.1.3. Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 
1874 e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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.  

▪ HEB6.2.1. Describe as características dos partidos políticos 
que xurdiron durante o reinado de Isabel II. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.2. Resume as etapas da evolución política do 
reinado de Isabel II desde a súa minoría de idade, e explica 
o papel dos militares.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado 
da terra levadas a cabo durante o reinado de Isabel II. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e 
Madoz, e especifica os obxectivos dunha e outra. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB6.2.5. Especifica as características da nova sociedade 
de clases e compáraa coa sociedade estamental do Antigo 
Réxime. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as 
Constitucións de 1837 e 1845. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. 

▪ HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio 
Democrático.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.4.2. Describe as características esenciais da 
Constitución democrática de 1869. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB6.4.3. Identifica os grandes conflitos do sexenio e 
explica as súas consecuencias políticas. 

▪ 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.  

▪ HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro 
español durante o Sexenio Democrático coa do 
movemento obreiro internacional. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

Bloque 7. A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político (1874-1902) 

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

▪ HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema 
político ideado por Cánovas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da 
Constitución de 1876. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema 
político da Restauración.  

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 
1902 e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ HEB7.2.2. Analiza as correntes ideolóxicas do movemento 
obreiro e labrego español, así como a súa evolución 
durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

▪ 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. 

▪ HEB7.3.1. Compara o papel político dos militares no 
reinado de Afonso XII co das etapas precedentes do século 
XIX. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as 
repercusións da terceira guerra carlista.  

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema 
de Cuba. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de ▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

1898 e as consecuencias territoriais do Tratado de París. ▪ CSC 

▪ HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise 
do 98 nos ámbitos económico, político e ideolóxico. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ 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. 

▪ HEB8.1.1. Identifica os factores do lento crecemento 
demográfico español no século XIX. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña 
coa do resto de España no século XIX. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ HEB8.2.1. Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.2. Especifica as causas dos baixos rendementos da 
agricultura española do século XIX. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.3. Describe a evolución da industria téxtil catalá, a 
siderurxia e a minaría ao longo do século XIX. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa 
dos países máis avanzados de Europa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o 
comercio interior cos condicionamentos xeográficos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.6. Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as 
consecuencias da lei xeral de ferrocarrís de 1855. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as 
actuacións de proteccionistas e librecambistas ao longo do 
século XIX. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade 
monetaria e á banca moderna. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda 
pública e os seus efectos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB8.2.10. Especifica como os investimentos en España de 
Francia e de Inglaterra afectaron o modelo de 
desenvolvemento económico español durante o século 
XIX. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 
 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 9. A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

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

▪ HEB9.1.1. Define en que consistiu o revisionismo político 
inicial do reinado de Afonso XIII, e as principais medidas 
adoptadas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.1.2. Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 
1931, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB9.1.3. Elabora un esquema cos factores internos e 
externos da quebra do sistema político da Restauración.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ HEB9.2.1. Especifica a evolución das forzas políticas de 
oposición ao sistema: republicanos e nacionalistas.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.2. Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da 
Revolución Rusa en España. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as 
consecuencias da intervención de España en Marrocos 
entre 1904 e 1927. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.2.4. Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, 
manifestacións e consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ HEB9.3.1. Especifica as causas do golpe de estado de 
Primo de Rivera e os apoios con que contou inicialmente. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.3.2. Describe a evolución da ditadura de Primo de 
Rivera, desde o directorio militar ao directorio civil e o seu 
remate. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. ▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a 
economía española. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de 
Primo de Rivera. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de 
España no primeiro terzo do século XX. 

▪ CCL 

▪ CSC 

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacional (1931-1939) 

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

▪ HEB10.1.1. Explica as causas que levaron á proclamación 
da II República e relaciona as súas dificultades coa crise 
económica mundial dos anos 30. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

económica e conflitividade social. 
▪ HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á 

República nos seus comezos, e describe as súas razóns e 
as principais actuacións. 

▪ 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. 

▪ HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas durante o 
bienio reformista da República. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da 
Constitución de 1931. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas 
razóns, o seu desenvolvemento e os seus efectos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio radical-
cedista coas do bienio anterior. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as 
consecuencias da Revolución de Asturias de 1934. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte 
Popular e as actuacións tras o seu triunfo electoral, ata o 
comezo da guerra.  

▪ CCL 

▪ CSC 

 

▪ B10.3. Analizar a Guerra Civil, identificando as súas ▪ HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. ▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

causas e as consecuencias, a intervención internacional e 
o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto 
internacional. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.3. Compara a evolución política e a situación 
económica dos dous bandos durante a guerra. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as 
consecuencias económicas e sociais da guerra.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da 
guerra, desde o punto de vista militar. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 
1939, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ HEB10.4.1. Procura información de interese (en libros e 
internet) e elabora unha breve exposición sobre a Idade de 
Prata da cultura española.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

▪ 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. 

▪ HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e 
os apoios sociais do franquismo na súa etapa inicial. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de España 
durante o franquismo, e resume os trazos esenciais de 
cada unha.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado 
franquista. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución 
política e a situación económica de España desde o remate 
da Guerra Civil ata 1959. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución 
política e as transformacións económicas e sociais de 
España desde 1959 ata 1973. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do 
franquismo desde 1973. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos 
cambios que se producen no contexto internacional. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ HEB11.1.8. Explica a política económica do franquismo nas 
súas etapas e a evolución económica do país. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.9. Describe as transformacións que experimenta 
a sociedade española durante os anos do franquismo, así 
como as súas causas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición política ao 
réxime franquista e comenta a súa evolución no tempo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 1939 
ata 1975, e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ B11.2. Describir a diversidade cultural do período, 
distinguindo as súas manifestacións. 

▪ HEB11.2.1. Procura información de interese (en libros e 
internet) e elabora unha breve exposición sobre a cultura 
do exilio durante o franquismo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. 

▪ HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se 
propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía cada 
unha. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei 
durante a transición. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.3. 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da 
Moncloa. 

▪ 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.  

▪ HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación 
da Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.2.2. Describe como se estableceron as 
preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 

▪ 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, 

▪ HEB12.3.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

sinalando as ameazas máis salientables ás que se 
enfronta e os efectos da plena integración en Europa. 

▪ HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do 
proceso de integración en Europa e as consecuencias para 
España desta integración. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.3. 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.4. 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata 
os nosos días, e sitúa nela os principais acontecementos 
históricos. 

▪ 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. 

▪ HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España actual 
na Unión Europea e no mundo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 
 
 
 



OBSERVACIÓNS: 

• Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no primeiro e segundo trimestre (de xeito 

presencial) e polo tanto son os obrigatorios e imprescindibles para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul foron 

traballados no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e polo tanto só se terán en conta para 

subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios e estándares en cor azul non serán esixibles na avaliación extraordinaria 

de setembro. 



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

 
Exercicios sobre os 

estándares de aprendizaxe 

 

 

 

 

 

 

Exercicios teóricos e prácticos que serán colgados na 
aula virtual ou compartidos a través de Google Drive 
(cada exercicio valorarase entre 0 e 10) serán 
entregados polo alumnado antes dunha data 
determinada, os entregados fóra de prazo serán 
avaliados con 0. O alumnado subirá á aula virtual en 
formato pdf, word, writer ou feito á man, dixitalizado 
con escáner ou cámara de fotos, sempre que sexa 
lexible. Tamén se admitirán exercicios vía Gmail cando 
así o requira o profesorado.  

Proba específica 

Proba escrita telemática: o alumnado será convocado a 
través da aula virtual con unha antelación superior aos 
sete días para unha ou varias probas escritas 
telemáticas, as mesmas terán unha duración limitada, 
(especificada no encabezamento do exame) e unha 
puntuación total de 10, podendo conter preguntas tipo 
test, verdadeiro ou falso, respostas curtas, preguntas 
prácticas e teóricas.... As probas escritas poderán ser 
seguidas polo profesorado a través da plataforma Cisco 
Webex Meetings da Consellería de Educación.  

 

Cualificación final 

ALUMNADO COA 1ª, 2ª OU AMBAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

O alumnado que teña suspenso algún ou os dous primeiros trimestres terá unha 
proba escrita telemática de recuperación na segunda quincena do mes de maio. De 
aprobar, esa nota substituíra a nota que tiña adquirida na primeira  (1A) e na segunda 
avaliación (2A) ou en ambas. O alumnado que teña unha única avaliación suspensa 
(sempre que a nota media non sexa inferior a 3 puntos), a  proba escrita de 
recuperación poderá ser substituída por unha tarefa, colgada na aula Virtual, de 
entrega obrigatoria dentro do prazo establecido e que será valorada de 0 a 10 
puntos. 

A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. 
Para garantir isto, asignaráselle unha nota mínima no terceiro trimestre igual á media 
dos dous primeiros, podendo incrementala ata un máximo de cinco puntos (sen 
poder superar a nota do terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

    3𝐴 = (
1𝐴+2𝐴

2
) + 𝐶. 0,1 + 𝐸. 0,2 + 𝑃. 0,1 + 𝑇. 0,1 (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 3𝐴 ≤ 𝑐𝑎 10) 

Onde: 

3A Nota da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos) 

1A Nota da primeira avaliación  

2A Nota da segunda avaliación 

C    Nota das composicións de texto entregadas antes do 13 de marzo (de 0 a10) 

E    Nota dos exercicios entregados desde o 16 de marzo  (avaliados entre 0 e 10) 

P    Nota das probas telemáticas  (avaliados entre 0 e 10) 

T    Nota da participación das clases telemáticas (avaliada entre 0 e 10) 

Así a nota final de curso (F) calcularase empregando esta fórmula: 

𝐹 =
1𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴

3
 

Proba 
extraordinaria de 

O alumnado con materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá 
dereito a unha proba extraordinaria presencial (sempre e cando o permitan as 



setembro autoridades educativas, se non sería substituída por unha proba telemática) en 
setembro. Nesa proba entrarías os estándares de aprendizaxe (en cor negra) citados 
con anterioridade. A proba seguirá a estrutura das pautas marcadas pola CIUG  

Alumnado con 
materia 

pendente 
Non procede neste curso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

A actividades a realizar, fundamentalmente prácticas, serán colgadas na aula 
virtual ou compartida en Google Drive. A maiores das catividades que serán   
avaliadas, como se especificou anteriormente (exercicios e proba escrita), o 
profesorado colgará material de reforzo e ampliación (presentacións, esquemas, 
ligazóns a videos, resumos...) para reforzar os contidos traballados. 

Metodoloxía 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet 
(o centro entregou equipos con conexión ao alumnado que carecía deles) a 
metodoloxía é a de traballar a distancia seguindo o ritmo marcado diariamente 
(os días de clase e no horario oficial establecido) polo profesorado. O traballo será 
realizado a través da aula virtual do centro, de Google Drive, e o alumando poderá 
preguntar dúbidas a través de distas plataformas e do correo electrónico. 
Habitualmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings xunto co 
Google Drive  para dar instruccións, resolver dúbidas e mesmo ampliar contidos 
ao alumnado  

Materiais e 
recursos 

Para poder desenvolver as actividades son necesarios: 

• Ordenador  (con navegador, lector de pdf e procesador de texto 
instalado) 

• Libro de texto 



 
 

 
 
 
 
 
 

E para que así conste asino a presente addenda a luns 4 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo:  Josefa López Rivas  

Xefa do Departamento de Xeografía e Historia 

IES Pedregal de Irimia (Meira)

4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado encargado da materia informará ao alumando dos cambios 
producidos na programación didáctica so seguinte xeito:  

• Colgará esta Addenda II na Aula Virtual da materia. 

• O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a 
través da plataforma Cisco Webex Meetings co fin de explicar os 
aspectos máis importantes da Addenda e para resolver as dúbidas que 
puidera ter o alumnado. 

• Enviará información ás familias a través do Abalar Móbil. 

Publicidade 
Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada 
na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento de Xeografía e 
Historia). 


