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1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Capitalismo e revolución industrial 

1.1. Coñecer e valorar os elementos básicos do capitalismo como o sistema económico 

que se desenvolve a partir dos postulados do liberalismo e que facilitou as grandes 

transformacións económicas que marcaron a fin do Antigo Réxime. 

1.1.1. Identifica e caracteriza os trazos básicos do capitalismo do século XIX. 
1.1.2. Analiza e comenta textos, gráficos e estatísticas relacionados coas características do 

capitalismo do século XIX. 

 1.2. Identificar as principais características da revolución agraria iniciadas a finais do século 

XVIII e valorar os cambios con respecto á agricultura e gandería do Antigo Réxime. 
 1.2.1. Explica as principais transformacións do Antigo Réxime que afectaron ás estruturas agrarias. 
1.2.2. Analiza e comenta textos, gráficos, imaxes e estatísticas relacionados coas transformacións agrarias 
do século XIX. 
1.2.4. Define conceptos relacionados cos cambios agrarios iniciados a finais do século XVIII. 

 1.3. Describir as fases da revolución industrial do século XIX, as súas características e as 

principais consecuencias económicas e sociais. 
1.3.1. Identifica as causas da primeira revolución industrial. 
1.3.2. Valora os condicionantes que explican que Inglaterra fose pioneira da revolución industrial. 
1.3.3. Describe os sectores punteiros da primeira revolución industrial. 
1.3.4. Sintetiza  as novidades que introduce a segunda revolución industrial. 

 1.4. Definir as características do novo réxime demográfico e as consecuencias do crecemento da 

poboación. 
1.4.1. Explica as razóns do crecemento demográfico do século XIX. 
1.4.2. Explica as consecuencias do crecemento demográfico do século XIX.   
1.4.3. Analiza e comenta textos, gráficos e estatísticas relacionados cos cambios na demografía. 

2. As revolucións liberais 

 2.1. Identificar as características dos sistemas políticos de finais do século XVIII, 

destacando as achegas dos precursores e a actuación da burguesía para levalas á 

práctica. 

 2.1.1. Identifica os elementos característicos dos sistemas políticos europeos do século XIX. 
 2.1.2. Emprega correctamente a terminoloxía especifica relacionada cos sistemas políticos. 
 2.1.3. Recoñece no sistema liberal as bases dos sistemas democráticos. 
2.1.5. Analiza e comenta textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da 

ideoloxía absolutista, liberal e nacionalista. 

 2.2. Valorar o proceso de independencia dos EE UU como expresión da primeira 

revolución liberal, explicar as causas da Revolución francesa recoñecendo os trazos 

máis significativos das súas fases e identificar os trazos da política exterior e interior 

do Imperio napoleónico. 
 

2.2.1. Describe as causas da independencia das 13 colonias americanas. 
2.2.3. Explica as causas da Revolución francesa e as fases do seu desenvolvemento. 
 2.2.4. Analiza e valora as ideas liberais na nova documentación elaborada polos 

revolucionarios franceses. 
 2.2.5. Recoñece nos acontecementos revolucionarios de finais do século XVIII e primeira 

metade do XIX as bases dos sistemas democráticos. 
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2.3. Explicar os principios da Restauración absolutista e identificar os principais 

acontecementos das ondas revolucionarias liberais de 1820, 1830 e 1848. 
 

 

2.3.1. Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena. 
2.3.2. Coñece as consecuencias do Congreso europeo na historia futura.   
2.3.3. Compara as causas e os desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 
2.3.6. Analiza e comenta textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da 

ideoloxía absolutista, liberal e nacionalista. 

3. As transformacións sociais 

 3.1. Identificar os trazos da nova sociedade de clases dominada pola burguesía. 3.1.1. Describe os trazos que caracterizan a sociedade estamental e a de clases. 
3.1.3. Analiza as razón do apoio burgués á nova sociedade de clases. 

 3.2. Comprender que os cambios sociais están intimamente relacionados coas 

transformacións económicas, políticas e ideolóxicas. 
3.2.2. Describe a orixe e o desenvolvemento do proletariado. 
3.2.5. Comenta os trazos das primeiras formas de protesta proletaria organizada a partir de 

fontes documentais. 

 3.3. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación dos 

obreiros no século XIX. 
 3.3.1. Compara os trazos básicos das correntes de pensamento social da época da revolución 

industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

 3.4. Describir a evolución dos métodos de loita do proletariado e valorar o proceso de 

internacionalización das organizacións obreiras. 
3.4.2. Explica a evolución dos métodos de loita do proletariado e valora o proceso de 

internacionalización das organizacións obreiras. 

4. Potencias burguesas e novos Estados 

 4.1. Identificar os trazos do Estado burgués e analizar os obxectivos do movemento 

sufraxista. 
4.1.1. Identifica e explica as bases da organización do Estado burgués. 

 4.3. Coñecer o proceso de unificación de Italia e Alemaña.  4.3.1. Analiza as causas e describe o desenvolvemento do proceso de formación de Italia e 

Alemaña. 

 4.4. Describir a evolución política dos países da área danubiana e balcánica.  4.4.1. Sitúa no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa 

unidade. 

5. Expansión colonial e imperialismo 

5.1. Diferenciar os conceptos básicos relacionados coa expansión territorial dos 

Estados. 
 5.1.1. Distingue e usa correctamente os conceptos básicos relacionados coa expansión 

territorial dos Estados. 
 5.1.2. Coñece as grandes etapas da evolución do imperialismo. 

5.2. Coñecer e valorar as principais causas da formación dos imperios coloniais do 

século XIX. 
 5.2.1. Identifica as principais razóns da formación dos imperios coloniais do século XIX. 
 5.2.2. Debate, con documentación adecuada, sobre os argumentos que esgrimían defensores e 

detractores do imperialismo. 
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 5.3. Describir a expansión imperialista dos países europeos e valorar a incidencia da 

colonización nos territorios dominados. 
 5.3.1. Analiza e comenta mapas históricos relacionados coa expansión imperialista do século 

XIX. 
 5.3.3. Analiza diversos mapas históricos e extrae conclusións sobre o trazado das fronteiras e 

de como estas responden a convencionalismos que as veces resultan arbitrarios. 

 5.4. Coñecer a evolución da política imperialista de EE UU e os trazos e 

consecuencias da revolución Meijí de Xapón. 
 5.4.1. Analiza e comenta mapas históricos relacionados coa expansión territorial 

norteamericana e xaponesa. 
 5.4.2. Coñece os profundos cambios provocados en Xapón pola revolución Meijí. 

 5.5. Explicar as rivalidades imperialistas e a súa relación co inicio da Gran Guerra.  5.5.1. Elabora un cadro sinóptico sobre as alianzas e tensións entre Estados en vésperas da 

Gran Guerra. 
 5.5.2. Comprende que as tensións que se crean no reparto do mundo constitúen a antesala dos 

grandes conflitos bélicos do século XX. 

6. A Gran Guerra 

 6.1. Comparar sinteticamente os distintos sistemas de alianzas do período da Paz 

Armada e valorar a suma de causas como detonantes da Gran Guerra. 
 6.1.1. Describe os principais sistemas de alianzas durante a Paz Armada. 
 6.1.2. Identifica a interconexión das causas que provocaron a explosión da Gran Guerra. 

 6.2. Describir os acontecementos que desencadearon o inicio da Gran Guerra, as fases 

da súa evolución e as novas formas de guerra. 
6.2.1. Compara os plans de guerra dos Estados Maiores de Francia e Alemaña. 
6.2.4. Analiza e comenta as diferentes fases da guerra a partir de documentación escrita, 

gráfica e cartográfica. 
6.2.5. Valora a significación da crise de 1917 no desenvolvemento da guerra. 

 6.3. Identificar os tratados de paz da Gran Guerra e vinculalos co xurdimento da 

Sociedade de Nacións. 
 6.3.1. Explica os tratados de paz que puxeron fin á Gran Guerra, especialmente o de Versalles. 
 6.3.2. Comenta as condicións que o Tratado de Versalles impuxo a Alemaña. 

 6.4. Analizar as consecuencias máis destacadas de orde social, económico e político ao 

finalizar a Guerra de 1914-1918. 
 6.4.1. Extrae conclusións, a partir de diversas fontes documentais, sobre as consecuencias da 

Gran Guerra. 
 6.4.2. Identifica os cambios territoriais e políticos que se produciron en Europa tras a 

finalización do conflito a través de mapas históricos. 

7. A Revolución rusa e o Estado soviético 

 7.1. Identificar os principais problemas da Rusia tsarista e a incidencia como 

desencadeante da revolución de 1905. 
 7.1.1. Identifica e explica a situación económica, social e política da Rusia tsarista. 
 7.1.2. Describe as causas e desenvolvemento da revolución de 1905 e as súas consecuencias. 

 7.2. Esquematizar o desenvolvemento da revolución soviética recoñecendo as súas 

etapas e os principais protagonistas e describir as súas consecuencias. 
 7.2.2. Compara as consecuencias da revolución de febreiro e de outubro. 
 7.2.3. Extrae as ideas básicas do programa bolxevique a partir de fontes documentais. 
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 7.3. Valorar as dificultades de asentamento do novo Estado soviético e os acordos 

tomados na Terceira Internacional. 
7.3.1. Identifica os principais problemas do novo Estado soviético e as solucións dadas polo 

goberno de Lenin. 

 7.4. Coñecer os trazos básicos da URSS da época de Stalin. 7.4.1. Analiza os efectos da planificación stalinista a través de estatísticas e gráficas. 
7.4.3. Analiza o funcionamento do Estado soviético da época de Stalin.   Explica as 

características da URSS de Stalin. 

8. Reconstrución, prosperidade e crise 

8.1. Recoñecer as características dos anos vinte e as diferenzas entre os países europeos 

de EE UU. 
 8.1.1. Describe os condicionantes das relacións internacionais dos anos vinte 

 8.1.2. Explica as características económicas, sociais e políticas dos anos vinte e marca as 

diferenzas entre Europa e EE UU. 

 8.1.3. Compara datos estatísticos do crecemento económico dos EE UU nos anos vinte. 

 8.1.4. Localiza, analiza e comenta imaxes de libros e da Internet relacionadas cos “felices 

anos vinte”. 

 8.2. Coñecer o mecanismo de funcionamento da Bolsa e os acontecementos que 

desencadearon o crac da de Nova York en 1929. 
 8.2.1. Sintetiza as causas da crise da Bolsa neoiorquina de 1929. 

 8.3. Explicar a Gran Depresión describindo as súas manifestacións e as propostas de 

solución máis destacadas. 
8.3.2. Identifica as principais propostas de solución á Gran Depresión. 

8.3.4. Comprende que as medidas tomadas para solucionar a crise supuxeron a fin do 

liberalismo clásico e o inicio dun intenso intervencionismo estatal nas economías capitalistas. 

9. Democracias e fascismos 

 9.1. Identificar os trazos que caracterizan a crise dos sistemas democráticos en Europa 

nos anos vinte. 
 

9.1.1. Sintetiza os trazos da crise da democracia na Europa dos anos vinte. 

9.1.2. Analiza as causas que poden levar ao establecemento de réximes políticos de tipo 

autoritario e/ou ditatorial, concretando o estudo ao período de entreguerras en Europa. 

 9.2. Coñecer os fundamentos ideolóxicos e os trazos comúns dos fascismos. 
 

9.2.1. Sintetiza os postulados ideolóxicos dos sistemas fascistas. 

9.2.2. Recoñece a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que conduciron ao 

desencadeamento de conflitos mundiais. 

9.2.3. Diferenza a existencia de matices ideolóxicos entre os distintos réximes considerados 

como fascistas, destacando o modelo italiano e alemán. 
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 9.3. Analizar o proceso de ascenso fascista en Italia e a aplicación dos seus postulados 

na organización do novo Estado fascista dirixido por Mussolini. 
9.3.1. Describe o proceso de ascenso de Mussolini ao poder en Italia. 

9.3.2. Analiza e comenta a organización do Estado corporativo italiano a partir de documentos 

e gráficas. 

 9.4. Analizar o proceso de ascenso nazi en Alemaña e a aplicación dos seus na ditadura 

de Hitler. 
9.4.1. Describe o proceso de ascenso de Hitler e o partido nazi en A Alemaña. 

9.4.2. Analiza e comenta o antisemitismo nazi como un dos trazos característicos desta 

ditadura. 

10. A Segunda Guerra Mundial 

10.1. Comprender as relacións internacionais dos anos trinta e as agresións dos Estados 

fascistas como principais causas da Segunda Guerra Mundial. 
10.1.2. Identifica e explica as causas desencadeantes da Segunda Guerra Mundial a partir de 

diversas fontes históricas. 

10.2. Establecer as etapas do desenvolvemento da guerra e valorar as novas formas de 

guerra, destacando a significación do holocausto nazi. 
10.2.1. Explica as etapas da Segunda Guerra Mundial e a súa evolución. 

 10.3. Expoñer o proceso de organización da paz tras a fin da Segunda Guerra Mundial 

e da formación da ONU. 
 

10.3.1. Comenta o deseño da nova orde mundial que se fixo en Ialta e en Potsdam. 
10.3.2. Valora a Organización das Nacións Unidas como organismo encargado de velar pola 

paz mundial. 

11. Guerra Fría e política de bloques 

 11.1. Comprender que a fin da Segunda Guerra Mundial deu paso a unha nova etapa 

na que se reestruturaron as alianzas entre Estados e que a maioría dos países 

independentes quedaron aliñados en dous bloques antagónicos. 

11.1.1. Define os trazos xerais da Guerra Fría. 
11.1.2. Describe as fases da evolución da Guerra Fría. 

11.2. Sintetizar os trazos ideolóxicos, políticos e militares dos dous bloques 

enfrontados durante a Guerra Fría. 
11.2.1. Analiza os trazos ideolóxicos, políticos e militares dos bloques da Guerra Fría a partir 

de diferentes fontes documentais. 

 11.4. Comprender e valorar os factores que contribuíron á evolución da Guerra Fría e 

describir os principais focos de tensión da etapa. 
 

11.4.2. Analiza as consecuencias das conferencias de seguridade e cooperación de finais da 

Guerra Fría. 
11.4.3. Valora o papel dos líderes nos cambios producidos na superación do mundo en bloques 

a través da elaboración de breves sínteses biográficas. 

11.5. Identificar as razóns que acabaron por provocar a crise do socialismo real e a 

desaparición da URSS. 
11.5.1. Valora os cambios producidos no bloque socialista que provocaron a fin da Guerra Fría. 
11.5.2. Analiza e comenta os cambios que deron fin á Guerra Fría a partir de documentación 

histórica. 
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12. Democracias liberais e mundo de benestar 

12.2. Analizar a evolución da economía capitalista durante a Guerra Fría. 
 

12.2.1. Identifica e define as fases do desenvolvemento capitalista durante a segunda metade 

do século XX a partir de documentos e gráficas. 

12.2.3. Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do Benestar. 

12.3. Identificar e caracterizar os novos movementos sociais e de protesta que tiveron 

lugar en países do bloque capitalista durante a segunda metade do século XX. 
12.3.1. Describe e valora os movementos sociais e de protesta máis destacados que tiveron 

lugar nos países capitalistas durante a época da Guerra Fría. 

12.3.3. Manifesta sensibilidade ante os problemas sociais derivados de situacións de 

desigualdade. 

13. Democracias populares e países non aliñados 

 13.1. Identificar os trazos das democracias populares, destacando o papel do 

socialismo soviético e da disidencia chinesa e iugoslava. 
 

13.1.1. Describe os trazos políticos das democracias populares. 

13.1.6. Sintetiza o proceso das revolucións democráticas en Europa oriental e central. 

13.1.7. Coñece os elementos que explican a crise de socialismo. 

13.1.8. Coñece  a nova orde mundial xurdida tras a desaparición da URSS e a caída dos réxime 

socialista de Europa do leste. 

 13.2. Describir as liñas básicas do proceso de descolonización e caracterizar os trazos 

básicos do Terceiro Mundo. 
13.2.1. Identifica os principais factores da descolonización e as principais vías utilizadas para 

conseguir a independencia. 

13.2.4. Describe e analiza os trazos do Terceiro Mundo 

13.2.5. Coñece e valora as dificultades dos países do Terceiro Mundo que lle impiden saír do 

subdesenvolvemento. 

14. Globalización e diversidade cultural 

 14.1. Identificar as características básicas do triunfo mundial do capitalismo, así como 

os movementos contrarios e alternativos á globalización. 
 

14.1.1. Describe as características do capitalismo actual. 

14.1.2. Analiza as características da globalización describindo a influencia sobre os medios de 

comunicación e o impacto que os medios científicos e tecnolóxicos teñen na sociedade actual. 

14.1.3. Define os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado.   

 14.1.4. Analiza e valora os movementos contrarios e alternativos á globalización. 
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 14.2. Identificar e describir as características da configuración xeopolítica do mundo 

actual, destacando o papel das vellas e as novas potencias. 
14.2.1. Valora o papel de EE UU no contexto mundial. 

14.2.2. Describe os principais cambios ocorridos en Rusia tras a desaparición da URSS. 

14.2.3. Analiza o desenvolvemento económico de China e as súas características a partir de 

datos estatísticos e textuais. 

14.2.4. Localiza en mapas  as principais zonas de conflito bélico no mundo actual. 

14.2.5. Analiza as razóns das principais zonas de conflito bélico no mundo actual. 

 14.2.6. Elabora un informe sobre un aspecto concreto relacionado coa violación dos dereitos 

humanos na actualidade a partir de información na rede e material videográfico. 

14.2.7 Extrae conclusións sobre aspectos do mundo actual que lle resultan de especial 

relevancia a partir de imaxes e material videográfico. 

 14.3. Coñecer e valorar o proceso de integración europea e o papel das súas 

institucións. 
14.3.1. Explica o proceso de constitución da U.E. enumerando os fitos máis destacados. 
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2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Actividades de ampliación: 
 O profesor irá observando e apoiando o traballo realizado polo 

alumnado. Valorará tanto a participación e implicación do 
alumnado como cada traballo realizado polo alumnado de 
maneira individualizada. Nese proceso, terá en conta o 
progreso, a constancia e o grao de consecución das 
competencias no referente tanto á análise e comentario de 
documentos como á calidade das respostas do resto dos 
exercicios. 

 Actividades de recuperación: 
 Mesmo procedemento que no caso anterior, pero a maiores 

serán valorados os exercicios que deberá realizar o alumnado 
afectado, referidos aos estándares mínimos dos temas que deba 
recuperar. 

 Estas valoracións arriba remarcadas deberán ser corroboradas e 
contrastadas a partir da realización de probas escritas telemáticas de 
non ser posible facelo de xeito presencial no centro. 

Instrumentos: 

 Control de participación activa do alumnado. 

 Corrección e valoración dos traballos entregados. 

 Corrección e valoración das probas obxectivas escritas realizadas polo 
alumnado.  

Cualificación final 

 Media aritmética das probas realizadas na primeira e segunda 
avaliacións e/ou no seu caso, das recuperacións. 

 As actividades de ampliación do terceiro trimestre poderán 
incrementar esa nota en ata dous puntos. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Os mínimos do apartado 2 desta adaptación da programación constitúen a 
materia sobre a que versará a proba 
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3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 As actividades a realizar no terceiro trimestre apoiaranse en 
explicacións e orientacións sobre a materia  que quedaba por 
abordar a día 13 de marzo. 

 O alumnado realizará tres actividades por quincena que lles serán 
entregadas/enviadas ao comezo da mesma. 

 O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliacións suspensas: 
deberá realizar as actividades de recuperación e unha proba escrita 
de cada avaliación suspensa. 

 Ao final das actividades de ampliación realizarase unha proba 
escrita. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 Todo o alumnado ten a posibilidade de conectar co profesor a 
través do seu correo electrónico corporativo e a través do 
seguimento das sesións semanais de videoconferencia que se 
estime necesarias. 

 O material de traballo está a disposición do alumnado na aula 
virtual e eventualmente pode serlle enviado por correo electrónico. 

 De igual modo, os exercicios corrixidos e valorados seranlle 
devoltos ao alumnado. 

Materiais e recursos 

 Ordenadores/tablets/móbiles e servizos de conectividade de 
alumnado e profesor reforzados con cargo aos recursos 
económicos particulares das familias e do profesor para poder 
teletraballar. 
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4 Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O profesor mantén contacto continuo co alumnado. Informarao da 
existencia deste documento e da maneira de acceder ao mesmo. 
A Dirección do centro enviará unha circular ás familias e ao alumnado 
de 1º de Bacharelato a través dos sistemas electrónicos habituais que 
vén empregando para mantelas informadas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


