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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB1.1.2. Obtén e selecciona información 
escrita e gráfica relevante, utilizando fontes primarias 
ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do Antigo Réxime 
en aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociais e culturais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ HMCB1.1.4. Elabora mapas conceptuais que 
explican os trazos característicos do Antigo Réxime. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo 
Réxime enumerar as que afectan a economía, a 

▪ HMCB1.2.1. Explica as transformacións do Antigo 
Réxime que afectan a economía, a poboación e a 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

poboación e a sociedade. sociedade. ▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos trazos do 
Antigo Réxime do século XVII e o século XVIII. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ HMCB1.3.1. Describe as características do 
parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HMCB1.3.2. Distingue as revolucións inglesas do 
século XVII como formas que promoven o cambio 
político do Antigo Réxime. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB1.4.1. Enumera e describe as ideas da 
Ilustración e as do Liberalismo de comezos do século 
XIX. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ HMCB1.4.2. Establece as semellanzas e AS 
diferenzas entre as ideas da Ilustración e o Liberalismo 
de comezos do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

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

▪ HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte 
do Rococó. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 
esquematicamente as dúas revolucións industriais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B2.3. Enumerar os países que iniciaron a 
industrialización, localizalos adecuadamente e establecer 

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

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

as rexións onde se produce ese avance. ▪ CD 

▪ HMCB2.3.2. Analiza aspectos que expliquen o 
desenvolvemento económico do sector industrial dos 
primeiros países industrializados, a partir de fontes 
historiográficas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade 
industrial británica. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HMCB2.4.4. Comenta mapas que expliquen a 
evolución da extensión das redes de transporte: 
ferrocarril, estradas e canles. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen 
as características da economía industrial e do liberalismo 
económico. 

▪ HMCB2.5.1. Explica as causas e consecuencias 
das crises económicas e as súas posibles solucións a 
partir de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ HMCB2.6.1. Compara as correntes de 
pensamento social da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB2.6.2. Distingue e explica as características 
dos tipos de asociacionismo obreiro. 

▪ CSC 

▪ CCL 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

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

▪ HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 
inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos da 
primeira metade do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

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

▪ HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución 
Francesa de 1789. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 
desenvolvemento da Revolución Francesa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

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

▪ HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e as 
conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas coas 
súas consecuencias. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de 
comezos do século XIX, obtendo información de medios 
bibliográficos ou de internet e presentándoa 
adecuadamente. 

▪ HMCB3.8.1. Establece as características propias 
da pintura, a escultura e a arquitectura do 
Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes 
gráficas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a 
independencia de Hispanoamérica. 

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 
características que permiten identificar a Inglaterra 
vitoriana.  

▪ CSC 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de 
Napoleón III en Francia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ HMCB4.3.1. Identifica e explica razoadamente as 
causas e as consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 
interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados á I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ HMCB4.5.4. Extrae conclusións de gráficos e 
imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ B5.1. Recoñecer as características do período de 
Entreguerras inseríndoas nos correspondentes aspectos 
políticos, económicos, sociais ou culturais. 

▪ HMCB5.1.1. Explica as características do período 
de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e 
culturais de comezos do século XX. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da 
Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e 

▪ HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das 
causas da Revolución Rusa de 1917. 

▪ CSC 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

os seus protagonistas máis significativos, e establecer as 
súas consecuencias. 

▪ HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa de 
febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra 
Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a Sociedade 
de Nacións nas relacións internacionais, a partir de 
fontes históricas.  

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 
Depresión. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a 
crise económica de 1929. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos 
europeos da primeira metade do século XX. 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 
contrapostas as relacións internacionais anteriores ao 
estoupido da II Guerra Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da 
II Guerra Mundial, así como os feitos máis característicos. 

▪ HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 
desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de 
fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II 
Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como 
elemento de transformación da vida cotiá. 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HMCB5.10.2. Recoñece a significación do 
Holocausto na historia mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B5.11. Obter e seleccionar información escrita e 
gráfica relevante, utilizando fontes primarias ou 
secundarias, relativa á posguerra. 

▪ HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións internacionais e nos 
asuntos de descolonización. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

▪ HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que 
formaban os bloques comunista e capitalista. 

▪ CSC 

▪ CD 

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

▪ HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da 
Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

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

▪ HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 
identifiquen co mundo capitalista e o mundo 
comunista. 

▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

época. ▪ HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, 
imaxes, mapas e gráficas que expliquen a evolución de 
ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala 
a que bloque pertence e algúns motivos que explican 
esa pertenza. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ HMCB6.4.1. Explica algunhas características da 
economía capitalista a partir de gráficas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ HMCB6.4.2. Explica algunhas características da 
economía comunista a partir de gráficos. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ HMCB6.4.4. Identifica formas políticas do mundo 
occidental e do mundo comunista. 

▪ CSC 

▪ CCL 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

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

▪ HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas 
afectadas pola descolonización e os seus conflitos. 

▪ CSC 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CD 

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

▪ HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as 
causas, os feitos e os factores que desencadean e 
explican o proceso descolonización. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HMCB7.2.2. Identifica e compara as 
características da descolonización de Asia e de África. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, 
analizando información que demostre as súas actuacións. 

▪ HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no 
proceso descolonizador a partir de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB7.4.1. Analiza as características dos países 
do terceiro mundo a partir de gráficas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 
Movemento de Países Non Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional ▪ HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións ▪ CSC 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

entre os países desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento, comparando a axuda internacional 
coa intervención neocolonialista.  

▪ CCL 

▪ CAA 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que 
ordena os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS, a formación da CEI e o 
xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns 
desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 
situación.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 
socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev 
ata a de Gorbachov. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 
situación política e económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das 
repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.  

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

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

▪ HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 
evolución política dos países de Europa central e 
oriental tras a caída do muro de Berlín. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CCL 

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

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

▪ HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento 
económico do mundo capitalista na segunda metade 
do século XX. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 
características e símbolos do Estado do benestar. 

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o 
proceso de construción da Unión Europea. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

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

▪ HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos 
feitos máis significativos de tipo político, social e 
económico dos Estados Unidos desde os anos 60 aos 
90. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as 
relacións entre inmigración e globalización a partir de 
fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 
material videográfico relacionados co mundo actual. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL  

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no 
mundo actual, identificando os seus problemas para 
amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras 

▪ HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión 
Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

áreas. ▪ HMCB10.3.2. Explica comparativamente os 
desaxustes da Unión Europea na relación con outros 
países ou áreas xeopolíticas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B10.5. Analizar a evolución política, económica, 
social e cultural de Hispanoamérica. 

▪ HMCB10.5.1. Describe os principais movementos 
políticos, económicos, sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B10.7. Distinguir a evolución dos países de África 
relacionando as súas zonas xeoestratéxicas. 

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre países emerxentes 
de Asia e África.  

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

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

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico 
con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

▪ HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión o 
vocabulario histórico e artístico necesario.  

▪ CSC 

▪ CCL 

 
 

 

 

 

 

 



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. Os 

criterios é estándares en cor verde non foron tratados este curso debido á situación provocada pola alerta sanitaria que motivou a suspensión 

presencial das clases e o cambio do sistema de ensino-aprendizaxe. Por suposto, os criterios e estándares en cor azul e verde 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 do centro (cada exercicio valorarase entre 0 e 10) e 
serán entregados polo alumnado antes dunha data 
determinada (os entregados fóra de prazo serán avaliados 
con 0). O alumnado subirá á aula virtual a resolución dos 
exercicios en formato pdf, word, writer ou feito a man e 
dixitalizado con escáner ou cámara de fotos (sempre que 
sexa lexible). 

Probas específicas 

Probas escritas telemáticas: O alumnado será convocado 
na aula virtual cunha antelación superior aos 7 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. 
As probas serán colgadas na aula virtual podendo conter 
exercicios tipo test, respostas curtas, identificación de 
documentos históricos, verdadeiro ou falso, relacionar ou 
identificar. 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 ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre 
igual á media dos dous primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos 
(sen poder superar a nota do terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

 

3𝐴 = (
1𝐴 + 2𝐴

2
) + 𝑇 · 0,2 + 𝑃 · 0,15 + 𝐸 · 0,15   (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 3𝐴 ≤ 10) 

Onde: 
        3A Nota da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 
        1A Nota da primeira avaliación  
        2A Nota da segunda avaliación 
        T Nota do traballo (exercicios) (avaliado de 0 a10). 
        P Nota da participación nas clases telemáticas (avaliado de 0 a 10). 
        E Nota da proba escrita telemática (avaliada de 0 a 10). 
 
A nota final do curso (F) calcularase empregando esta fórmula: 

𝐹 =
1𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴

3
 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado coa materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito 
a unha proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades 
educativas, se non sería substituída por unha proba telemática) en setembro. Nesa 
proba entrarían os estándares de aprendizaxe (en cor negra) citados con 



 

 

 
 
 
 

anterioridade.  
A estrutura de dita proba conterá todos ou a maioría dos seguintes elementos:  
comentario de texto, preguntas de desenvolver, vocabulario específico para definir,  
elaboración de mapas e eixes cronolóxicos.  
A cualificación irá de 0 ao 10, cada pregunta figurará coa súa puntuación. Para ser 
avaliado positivamente haberá que acadar alomenos 5 puntos. Redondearase cara o 
enteiro superior a partir de 0,8 e situarase no enteiro natural cando á décima se sitúe 
por baixo de 0,8.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

Criterios de cualificación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE NESTE CURSO 

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

Actividades 

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas na aula 
virtual. A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou 
anteriormente (exercicios e proba escrita) o profesorado colgará material de 
reforzo e ampliación (presentacións, titoriais, ligazóns a vídeos, resumos,...) 
para reforzar os contidos traballados. 

Metodoloxía 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet 
(o centro entregou equipos co 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 e o alumnado poderá preguntar dúbidas a 
través de dita plataforma e do correo electrónico. 
Habitualmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings xunto coa 
aula virtual para dar instrucións, resolver dúbidas e mesmo ampliar contidos. 

Materiais e recursos 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

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

con conexión a internet. 

• Libro de texto. 

• Papel e bolígrafo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado encargado da materia informará ao alumnado dos cambios 
producidos na programación didáctica do departamento do 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 destes cambios 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). 



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 


