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1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DAS MATERIAS. 

 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA - BACHARELATO 
 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe. 

A avaliación pasará por diferentes fases: 

 

• AVALIACIÓN INICIAL: desenvolverase a comezos do curso, no mes de setembro. Esta 

avaliación é esencial para coñecer o punto de partida do alumnado. Esta avaliación 

inicial cobra un maior protagonismo neste curso académico, debido a situación 

extraordinaria vivida o curso pasado pola pandemia do coronavirus COVID-19 . 

• AVALIACIÓN CONTINUA: desenvolverase ao longo do curso, dividida en tres avaliacións. 

É aquela que atende ao proceso de adquisición de competencias e consecución de 

obxectivos tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe. 

• AVALIACIÓN FINAL: terá lugar no mes de xuño para o alumnado da ESO e 1º de 

bacharelato e no mes de maio para 2º de bacharelato. É o resultado da evolución do 

aprendizaxe do alumnado, unha valoración global do seu traballo ao longo do curso. 

• AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: terá lugar no mes de setembro para o alumnado de ESO 

e 1º de bacharelato e no mes de xuño para o alumnado de 2º de bacharelato. Esta 

avaliación consistirá nunha única proba, única para o alumnado dun mesmo nivel, na 

que se valorará o grao de adquisición dos estándares de aprendizaxe. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO 

CURSO 2020 - 2021 DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

DATA Novembro 
2020 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBRIGATORIA 

 BACHARELATO  

ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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A avaliación estará suxeita os cambios que ao longo do curso sexa necesario facer para adaptar 

o traballo, en cada aula, ao rendemento e progreso do curso en xeral e a cada alumno/a en 

particular. Así mesmo, debido á situación de excepcionalidade provocada pola pandemia do 

coronavirus COVID-19, é necesario contemplar non soamente un escenario de actividade 

académica presencial, senón tamén un posible escenario de actividade académica non 

presencial motivado pola actuación dun abrocho no centro. Polo que, tanto para os 

procedementos e instrumentos de avaliación, como para os criterios de cualificación de 

promoción do alumnado, se terá en conta os dous escenarios. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Para avaliar as materias do Departamento de Xeografía e Historia utilizaranse os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

• Probas escritas: haberá como mínimo un exame por avaliación. Permiten comprobar o 

nivel de adquisición de contidos, estratexias e habilidades. Poden ser de preguntas 

cortas, de desenvolvemento, comentarios. No caso de 2º de bacharelato a realización 

das probas escitas seguirá o modelo das probas de ABAU, seguindo as directrices 

establecidas polos grupos de traballo da CIUG. 

• Traballos de investigación realizados individualmente. Terase en conta: adecuación dos 

contidos do traballo ao demandado polo profesor, a corrección nas expresións, limpeza, 

capacidade crítica,  e a presentación no prazo correspondente. 

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais, 

elaboración de eixos cronolóxicos, reseñas,  intervención en debates, localización en 

mapas físicos e políticos, interpretación de imaxes, actividades de síntese e de 

conceptos, actividades de causa-efecto,... 

• Caderno da materia, onde o alumno debe ter tanto apuntes como actividades 

realizadas. 

• Observación directa: valoración do interese pola materia, o comportamento, a 

puntualidade, etc. 

• Rúbricas, que nos permitirán medir o nivel de desempeño das tarefas concretas . 
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A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través daquel 

instrumento de rexistro que considere máis adecuado 

 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Esta modalidade de ensino organizarase da seguinte maneira: 

- O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a 

través do curso “Actividade lectiva online Covid – 19 2020 - 2021” creado na aula virtual 

do centro e no cal se organizarán diferentes cartafoles adicados a cada grupo de 

alumnado e que albergarán os cursos das diferentes materias nos que terá que 

matricularse o alumnado do grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado 

impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles achegados polo propio. Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas ao 

alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

- Establecerase un calendario específico de videoconferencias por grupo e materia para o 

seguimento e contacto directo co alumnado. Este calendario será compartido e dado a 

coñecer a través de webs propias internas entre o centro e o alumnado e familias. 

- Ferramentas utilizadas: Aula Virtual do centro, videoconferencias a través de Cisco 

Webex, Gsuite, correo electrónico, Abalar Móbil, páxina web do centro. 

 

Nesta modalidade non presencial para avaliar as materias do Departamento de Xeografía e 

Historia utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 

• Probas escritas ou orais feitas de xeito telemático. 

• Traballos de investigación realizados individualmente. Terase en conta: adecuación dos 

contidos do traballo ao demandado polo profesor, a corrección nas expresións, 

capacidade crítica,  e a presentación no prazo correspondente. 

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais, 

elaboración de eixos cronolóxicos, reseñas,  localización en mapas físicos e políticos, 

interpretación de imaxes, actividades de síntese e de conceptos, actividades de causa-

efecto, elaboración e interpretación de gráficas, mapas e imaxes,... 

• Asistencia e participación nas videoconferencias programadas (de ter os medios 

adecuadas para poder asistir a elas). 
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• Rúbricas, que nos permitirán medir o nivel de desempeño das tarefas concretas. 

 

A valoración de todos este elementos deben ser recollidos polo profesorado a través daquel 

instrumento de rexistro que considere máis adecuado. 

 
 
 

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

• A cualificación de cada avaliación da materia Xeografía e Historia nos catro cursos de 

ESO atenderán aos seguintes criterios: 

o Probas escritas: 70% da cualificación. 

o Caderno de clase, traballo diario, exercicios e traballos individuais ou en grupo , 

participación, comportamento: 30% da cualificación. 

• O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo de 5 

puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas. 

• O alumnado que non supere unha avaliación poderá facer ao longo do curso, se o 

profesor o decide,  un exame de recuperación ou realización de actividades para 

superar a avaliación suspensa. 

• A cualificación final (avaliación ordinaria de xuño) consistirá na nota media das 

convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a 

cualificación numérica de 5, e teñan as tres avaliacións aprobadas. 

• O alumnado que non chegue ao 5 terá dereito a un derradeiro exame, do que 

resultará, ao 100%, a nota definitiva da convocatoria ordinaria de xuño, aprobando 

esta avaliación ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior a 5. 

• O alumnado que no sexa avaliado positivamente en xuño, presentarase con toda a 

materia na avaliación extraordinaria de setembro. Superarán a materia sempre e 

cando obteñan unha nota igual ou superior a 5 neste exame. O resultado da proba 

escrita poderase, en casos específicos, complementarse coa presentación dun boletín 
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de actividades preparado polo profesorado e debidamente cumprimentado polo 

alumnado. 

• No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de fraude 

(copia, substitución de follas de exame, plaxio literal, etc) en calquera das probas 

escritas ou traballos, a proba ou actividade será puntuada con 0 puntos. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

• A cualificación de cada avaliación da materia Xeografía e Historia nos catro cursos de 

ESO atenderán aos seguintes criterios: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer probas escritas antes ou 

despois do abrocho:  a proba ou probas escritas realizadas suporán o 70 % da 

cualificación e as actividades e/ou traballos de investigación, caderno de clase, 

participación, comportamento, asistencia e participación en videoconferencias 

suporán o 30% da cualificación. 

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva non 

presencial, ou de non dar tempo a facer ningún exame presencial durante a 

avaliación: os traballos de investigación, actividades varias,  asistencia e 

participación en videoconferencias (de ter os medios adecuados para asistir a 

elas): suporán o 100% da cualificación. 

• O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo de 5 

puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas. 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 

poderá acollerse (se o profesor da materia o decide) a un plan de recuperación de cada 

avaliación, que consistirá en : 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas realizadas 

suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 
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o De non poder facer o exame programado de maneira presencial o alumnado 

procederá á  elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas, que 

atenderán aos estándares de aprendizaxe traballados durante as avaliacións a 

recuperar. Estas fichas suporán o 100% da cualificación do alumnado. A 

avaliación desas actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 

programación do departamento. 

• A cualificación final (xuño) consistirá na nota media das convocatorias parciais, 

resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a cualificación numérica de 5, e 

teñan as tres avaliacións aprobadas. 

• Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a acadar unha avaliación positiva na 

convocatoria ordinaria de xuño, que consistirá en: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas realizadas 

suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 

o En caso de non ter realizada a proba escrita, por estar en situación de 

actividade lectiva non presencial, e de non haber xa posibilidade de 

incorporación ás aulas antes do remate do curso, o alumnado procederá á  

elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos 

estándares de aprendizaxe traballados durante o curso. Estas fichas suporán o 

100% da cualificación do alumnado. A avaliación desas actividades terá en conta 

as rúbricas de referencia recollidas na programación do departamento. 

 

• O alumnado que no sexa avaliado positivamente en xuño, presentarase con toda a 

materia na avaliación extraordinaria de setembro, que, en caso de non poder asistir de 

maneira presencial ao centro, consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 

individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe traballados durante o 

curso. Estas fichas suporán o 100% da cualificación do alumnado. A avaliación desas 

actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na programación do 

departamento. 
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• No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de fraude 

(entrega de traballos de compañeiros como propios, etc) en calquera das actividades ou 

traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos. 

 
 
BACHARELATO 
 
ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

• A cualificación de cada avaliación das materias de bacharelato, exceptuando Patrimonio 

artístico e cultural de Galicia, atenderán aos seguintes criterios: 

o Probas escritas: 80% da cualificación. 

o Caderno de clase, traballo diario, exercicios e traballos individuais ou en grupo , 

participación, comportamento: 20% da cualificación. 

• A cualificación de cada avaliación da materia Patrimonio artístico e cultural de Galicia 

de 2º de bacharelato atenderá aos seguintes criterios: 

o Tarefa trimestral: 50% da cualificación. 

o Actividades e traballo na aula: 50% da cualificación 

• O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo de 5 

puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas. 

• O alumnado que non supere unha avaliación poderá facer ao longo do curso, se o 

profesor o decide,  un exame de recuperación ou realización de actividades para 

superar a avaliación suspensa. 

• A cualificación final (avaliación ordinaria de maio ou xuño) consistirá na nota media das 

convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a 

cualificación numérica de 5, e teñan as tres avaliacións aprobadas. 

• O alumnado que non chegue ao 5 terán dereito a un derradeiro exame, do que 

resultará, ao 100%, a nota definitiva da convocatoria ordinaria de maio/xuño, 

aprobando esta avaliación ordinaria se acada unha puntuación igual ou superior a 5. 

• O alumnado que no sexa avaliado positivamente en maio/xuño, presentarase con toda a 

materia na avaliación extraordinaria de setembro no caso de 1º de bacharelato e no 

mes de xuño no caso de 2º de bacharelato. Superarán a materia sempre e cando 
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obteñan unha nota igual ou superior a 5 neste exame. O resultado da proba escrita 

poderase, en casos específicos, complementarse coa presentación dun boletín de 

actividades preparado polo profesorado e debidamente cumprimentado polo 

alumnado. 

• No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de fraude 

(copia, substitución de follas de exame, plaxio literal, etc) en calquera das probas 

escritas ou traballos, a proba ou actividade será puntuada con 0 puntos. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Nas materias de Historia do Mundo Contemporáneo, Fundamentos da Arte I ,  e Patrimonio 

artístico e cultural de Galicia, os criterios de cualificación e promoción do alumnado, na 

actividade lectiva non presencial, serán os detallados a continuación: 

• A cualificación de cada avaliación atenderán aos seguintes criterios: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer probas escritas 

presenciais antes ou despois do abrocho:  a proba ou probas escritas realizadas 

suporán o 80 % da cualificación e as actividades e/ou traballos de 

investigación, caderno de clase, participación, comportamento, asistencia e 

participación en videoconferencias (de ter medios adecuados para asistir a 

elas)  suporán o 20% da cualificación do alumnado. 

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva non 

presencial ou non poder facer o exame ou exames de modo presencial: os 

traballos de investigación, actividades varias,  asistencia e participación en 

videoconferencias (de ter os medios adecuados para asistir a elas) suporán o  

100% da cualificación do alumnado 

o No caso da materia de Patrimonio artístico e cultural de Galicia os traballos de 

investigación, actividades varias, asistencia e participación en videoconferencias 

(de ter medios adecuados para asistir a elas)  suporá o 100% da cualificación, en 

calquera caso. 
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• O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo de 5 

puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas. 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 

poderá acollerse (se o profesor da materia o decide) a un plan de recuperación de cada 

avaliación, que consistirá en : 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas realizadas 

suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 

o De non poder facer o exame programado de maneira presencial: o alumnado 

procederá á  elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas, que 

atenderán aos estándares de aprendizaxe traballados durante as avaliacións a 

recuperar. Estas fichas suporán o 100% da cualificación do alumnado. A 

avaliación desas actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 

programación do departamento. 

• A cualificación final (maio/xuño) consistirá na nota media das convocatorias parciais, 

resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a cualificación numérica de 5, e 

teñan as tres avaliacións aprobadas. 

• Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a acadar unha avaliación positiva na 

convocatoria ordinaria de maio/xuño, que consistirá en: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

presenciais programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas 

realizadas suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 

o En caso de non ter realizada a proba escrita, por estar en situación de 

actividade lectiva non presencial, e de non haber xa posibilidade de 

incorporación ás aulas antes do remate do curso, o alumnado procederá á  

elaboración dunhas fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos 

estándares de aprendizaxe traballados durante o curso. Estas fichas suporán o 

100% da cualificación do alumnado. A avaliación desas actividades terá en conta 

as rúbricas de referencia recollidas na programación do departamento. 
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• O alumnado que no sexa avaliado positivamente en xuño, presentarase con toda a 

materia na avaliación extraordinaria de setembro, que, en caso de non poder asistir de 

maneira presencial ao centro, consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 

individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe traballados durante o 

curso. Estas fichas suporán o 100% da cualificación do alumnado. A avaliación desas 

actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na programación do 

departamento 

• No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de fraude 

(entrega de traballos de compañeiros como propios, etc) en calquera das actividades ou 

traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos. 

 

Nas materias de Historia de España, Fundamentos da Arte II  e Xeografía, os criterios de 

cualificación e promoción do alumnado, na actividade lectiva non presencial, serán os que se 

detallan a continuación: 

• A cualificación de cada avaliación para estas atenderán aos seguintes criterios: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer probas escritas 

presenciais antes ou despois do abrocho :  a proba ou probas escritas 

realizadas suporán o 80 % da cualificación e as actividades e/ou traballos de 

investigación, caderno de clase, participación, comportamento, asistencia e 

participación en videoconferencias (de ter medios adecuados para asistir a 

elas)  suporán o 20% da cualificación do alumnado. 

o De iniciarse e rematarse a avaliación en situación de actividade lectiva non 

presencial ou de non poder facer os exames de modo presencial por estar en 

situación de abrocho: 

 Proba escrita ou oral telemática: 80% 

 Traballos de investigación, actividades varias,  asistencia e participación 

en videoconferencias (de ter os medios adecuados para asistir a elas): 

20% da cualificación do alumnado. 
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• O alumnado superará a materia cando supere as tres avaliacións, cun mínimo de 5 

puntos en cada unha ou na recuperación das avaliacións suspensas. 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 

poderá acollerse (se o profesor da materia o decide) a un plan de recuperación de cada 

avaliación, que consistirá en : 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

presenciais programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas 

realizadas suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 

o De non poder facer o exame programado de maneira presencial o alumnado 

procederá á  realización dunha proba escrita ou oral feita de xeito telemático 

que suporá o 100 % da cualificación do alumnado. 

 

• A cualificación final ( avaliación ordinaria de maio) consistirá na nota media das 

convocatorias parciais, resultando aprobados os que acaden, como mínimo,  a 

cualificación numérica de 5, e teñan as tres avaliacións aprobadas. 

• Os alumnos que non cheguen ao 5 terán dereito a acadar unha avaliación positiva na 

convocatoria ordinaria de maio, que consistirá en: 

o Se a situación de actividade lectiva non presencial soamente ten lugar durante 

unha parte da avaliación e hai a posibilidade de facer as probas escritas 

presenciais programadas antes ou despois do abrocho:  as probas escritas 

realizadas suporán o 100 % da cualificación do alumnado. 

o En caso de non ter realizada a proba escrita, por estar en situación de 

actividade lectiva non presencial, e de non haber xa posibilidade de 

incorporación ás aulas antes do remate do curso, o alumnado procederá á  

realización dunha proba escrita ou oral feita de xeito telemático que suporá o 

100 % da cualificación do alumnado. 

 

• O alumnado que no sexa avaliado positivamente en xuño, presentarase con toda a 

materia na avaliación extraordinaria de setembro, que consistirá na  realización dunha 
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proba escrita ou oral feita de xeito telemático que suporá o 100 % da cualificación do 

alumnado. 

 

• No caso de que un/unha alumno/a sexa sorprendido cometendo algún tipo de fraude 

(entrega de traballos de compañeiros como propios, etc) en calquera das actividades ou 

traballos, estas serán puntuadas con 0 puntos. 

 
 
 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

 

Os estándares de aprendizaxe de Xeografía e Historia da ESO e Bacharelato están organizados 

en diferentes niveis, esta clasificación é a que rexe o grao mínimo de consecución de ditos 

estándares: 

• Estándares básicos: son aqueles que deben ter un grao mínimo de consecución do 

80% ou superior. Son estándares elementais que o alumno debe superar ao longo 

do curso. Deberán figurar nas probas escritas da materia. 

• Estándares intermedios: son aqueles nos que se establece un grao mínimo de 

consecución entre o 50% e inferior a 80%. Poden figurar nas probas escritas e/ou 

nas actividades e traballos de investigación individuais o en grupo. Nalgúns casos 

mediante a observación. Xunto cos estándares básicos terán a consideración de 

estándares mínimos para aprobar a materia. 

• Estándares complementarios: aqueles que se establece un grao mínimo de 

consecución entre máis do 10% e menos do 50%. Avaliados preferentemente 

mediante  diferentes actividades ou, en determinados casos, a través da 

observación directa. Non son considerados mínimos esixibles para aprobar a 

materia. 

 

Xeografía e Historia. 1º curso 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Bloque 1: o medio físico 

XHB1.1.1. Interpreta como inflúen os movementos astronómicos na distribución da 
radiación solar e nas zonas bioclimáticas do planeta. 

50% 
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XHB1.1.2. Analiza un mapa de fusos horarios e diferencia zonas do planeta de 
similares horas. 

10% 

XHB1.2.1. Clasifica e distingue proxeccións, e compara unha proxección de 
Mercator con unha de Peters. 

10% 

XHB1.3.1. Clasifica e distingue tipos de imaxes de satélite e mapas. 30% 

XHB1.4.1. Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios 
da Terra e as súas principais características. 

50% 

XHB1.4.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa, utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

50% 

XHB1.5.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo europeo e 
mundial. 

50% 

XHB1.6.1. Localiza nun mapa físico mundial os elementos e as referencias físicas 
principais: mares e océanos, continentes, illas e arquipélagos máis importantes, ríos 

e cadeas montañosas principais. 

50% 

XHB1.6.2. Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo e reflictan 
os elementos máis importantes. 

50% 

XHB1.7.1. Explica as características xerais do relevo europeo. 50% 

XHB1.8.1. Localiza no mapa as unidades e os elementos principais do relevo 
europeo. 

50% 

XHB1.9.1. Clasifica e localiza nun mapa os tipos de clima de Europa. 50% 

XHB1.9.2. Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. 30% 

XHB1.10.1. Localiza nun mapa e en imaxes de satélite de Europa os principais 
espazos naturais. 

10% 

B1.11.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados 

con eles. 

10% 

 Bloque 3. A Historia  

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza 
do pasado. 

50% 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 50% 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

50% 

XHB3.2.3. Compara dous relatos a distintas escalas temporais sobre as conquistas 
de Alexandre. 

10% 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

50% 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

50% 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 50% 

XHB3.6.1. Recoñece os cambios evolutivos ata chegar á especie humana. 50% 

XHB3.7.1. Distingue etapas dentro da historia antiga. 50% 

XHB3.8.1. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 50% 

XHB3.9.1. Explica a diferenza entre os dous períodos en que se divide a prehistoria 
e describe as características básicas da vida en cada un. 

50% 
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XHB3.9.2. Analiza a transcendencia da revolución neolítica e o papel da muller nela. 50% 

XHB3.10.1. Recoñece as funcións dos primeiros ritos relixiosos como os da "deusa 
nai". 

30% 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-económica e política, novas ata 
entón, como os imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

50% 

XHB3.12.1. Diferencia entre as fontes prehistóricas (restos materiais e ágrafos) e as 
fontes históricas (textos). 

50% 

XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-xeográfico da expansión exipcia. 10% 

XHB3.13.2. Describe as principais características das etapas históricas en que se 
divide Exipto. 

50% 

XHB3.14.1. Explica como materializaban os exipcios a súa crenza na vida do alén. 50% 

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos principais deuses do panteón exipcio. 50% 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

10% 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-política e económica das polis 
gregas a partir de fontes históricas de diferentes tipos 

50% 

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre a democracia grega e as 
democracias actuais. 

50% 

XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias gregas do Mediterráneo. 10% 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de Alexandre. 10% 

XHB3.8.2. Contrasta as accións políticas da Atenas de Pericles co imperio de 
Alexandre Magno. 

10% 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da arte grega e a súa evolución no 
tempo. 

50% 

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas do saber grego, e discute por 
que se considera que a cultura europea parte da Grecia clásica. 

50% 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da expansión de Roma. 30% 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas entre as formas de vida republicanas 
e as do imperio na Roma antiga. 

30% 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e escultóricas de época grega e romana. 50% 

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde se reflicten os cambios 
administrativos en época romana. 

10% 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano que sobreviven na actualidade. 50% 

XHB3.22.3. Entende o que significou a romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. 

50% 

 
 
 
 

Xeografía e Historia . 2º curso 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Bloque 1. O medio físico 

XHB1.1.1. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, 
utilizando datos de coordenadas xeográficas. 

10 % 
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XHB1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. 50% 

XHB1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. 80% 

XHB1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. 50% 

XHB1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. 30% 

XHB1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. 30% 

XHB1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. 

50% 

XHB1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imaxes. 

50% 

XHB1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 30% 

XHB1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. 30% 

XHB1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas 
ambientais actuais en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web 

directamente relacionados con eles. 

10% 

Bloque 2. O espazo humano 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente 
poboadas. 

30% 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de 
acollemento. 

50% 

XHB2.2.1. Explica as características da poboación europea. 

 

50% 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a 
súa evolución e a súa dinámica. 

50% 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades 
autónomas. 

80% 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres 
décadas en España. 

50% 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos 
principais. 

30% 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado. 

10% 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 10% 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

10% 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

30% 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 30% 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 10% 
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xeográficos. 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 50% 

XHB3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir 
sobre o pasado. 

10% 

XHB3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano 
coas dos reinos xermánicos 

50% 

XHB3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e 
campesiños. 

50% 

XHB3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. 50% 

XHB3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. 50% 

XHB3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e 
repoboación cristiás na Península Ibérica. 

50% 

XHB3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. 10% 

XHB3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas 
sociedades medievais europeas. 

50% 

XHB3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. 50% 

 
 
 
 
 

Xeografía e Historia. 3º curso 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Bloque 1. O medio físico 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 30% 

XHB1.1.2. Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de 
coordenadas xeográficas. 

30% 

XHB1.1.3. Coñece e interpreta os tipos mapas temáticos 50% 

Bloque 2. O espazo humano 

XHB2.1.1. Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitais, provincias e illas. 

80% 

XHB2.2.1. Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza 
o grao de desenvolvemento que amosan estes datos. 

50% 

XHB2.3.1. Diferencia os sectores económicos europeos. 50% 

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave 
relacionados con el. 

50% 

XHB2.6.2. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais 
no mundo. 

50% 

XHB2.6.3. Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e 
consumidoras de enerxía no mundo. 

50% 

XHB2.6.4. Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 50% 
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XHB2.7.1. Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca, 
usando recursos impresos e dixitais. 

50% 

XHB2.8.1. Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo, a través de 
lendas e símbolos adecuados. 

50% 

XHB2.9.1. Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario e 
outro gandeiro desde a súa colleita ata o seu consumo en zonas afastadas, e extrae 

conclusións. 

30% 

XHB2.10.1. Define os indicadores que miden os intercambios económicos dun país. 50% 

XHB2.10.2. Describe as características do comercio internacional na actualidade. 50% 

XHB2.10.3. Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas 
que se constitúen. 

50% 

XHB2.11.1. Identifica os tipos de turismo e os seus efectos 50% 

XHB2.11.2. Valora a importancia do turismo na economía española e galega. 50% 

XHB2.12.3. Describe o funcionamento dos intercambios a nivel internacional, 
utilizando mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. 

50% 

XHB2.13.1. Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as 
situacións de pobreza. 

30% 

XHB2.13.2. Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e relaciónaas con 
factores económicos. 

30% 

Bloque 3. A historia 

XHB3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son 
herdanza do pasado 

30% 

XHB3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 30% 

XHB3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas 
restos materiais ou textuais. 

10% 

XHB3.3.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

80% 

XHB3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 30% 

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

30% 

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. 50% 

XHB3.6.1. Distingue modos de periodización histórica (Idade Moderna, 
Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.). 

80% 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, 
a partir de fontes históricas de diversos tipos. 

50% 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época. 50% 

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, dalgúns autores desta época no seu 
contexto. 

80% 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios e absolutos. 

80% 

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e continuidade en relación co 
reinado dos Reis Católicos. 

30% 

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, 
a súa conquista e a súa colonización. 

80% 



 
 
 

Páxina 18 de 63 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da expansión de Aragón e de Castela polo 
mundo. 

50% 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas sobre a conquista e a colonización de 
América. 

50% 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras 
como a dos "Trinta Anos". 

50% 

 
 
 
 
 

Xeografía e Historia . 4º curso 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789 

XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e 
o Parlamentarismo. 

30% 

XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración. 80% 

XHB1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que 
ten nalgunhas monarquías. 

50% 

Bloque 2. A era das revolucións liberais 

XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron. 50% 

XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

30% 

XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das 
revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os 

proles e os contras. 

50% 

Bloque 3. A Revolución Industrial 

XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en 
Inglaterra. 

50% 

XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, 
América e Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. 

30% 

XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais. 50% 

XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos 
cambios económicos en España. 

50% 

XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais 
avances científicos e tecnolóxicos do século XIX. 

30% 

Bloque 4. O Imperialismo do século XIX e a I Guerra Mundial 

XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha 
realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas 

transnacionais. 

30% 
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XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

50% 

XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, 
da I Guerra Mundial. 

50% 

XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 50% 

XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a 
dos aliados. 

30% 

XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa 
época e na actualidade. 

30% 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1945) 

XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

10% 

XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as 
posibilidades do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

50% 

XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 50% 

XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en 
Europa. 

50% 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións 
a elas. 

50% 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e 
internacional. 

50% 

Bloque 6. As causas e consecuencias da II Guerra Mundial (1939-1945) 

XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou 
outras segundo as narrativas). 

50% 

XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 10% 

XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a 
mundial. 

30% 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II 
Guerra Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos. 

50% 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 80% 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

50% 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 50% 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 80% 

XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, 
África subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947). 

10% 

Bloque 7. A estabilización do Capitalismo e o illamento económico do bloque soviético 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 50% 

XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao 30% 
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traballo asalariado. 

XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008. 30% 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as 
fases da ditadura de Franco 

50% 

XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria 
histórica 

10% 

XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político 
europeo desa época 

10% 

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado do benestar. 50% 

XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos 
tralo colapso da URSS. 

10% 

XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do 
século XX e na actualidade. 

10% 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio 
na sociedade española da transición: coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 
aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do Estado 

das autonomías, etc. 

50% 

XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a 
aparición dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. 

30% 

XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro. 30% 

Bloque 9. A Revolución Tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principio do XXI 

XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

10% 

XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. 10% 

XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das 
recentes tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis 

xeográficos. 

10% 

XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para 
presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de 

globalización. 

10% 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía 

XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e 
para o medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o 

desxeamento do Báltico. 

10% 

XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a 
unha unión económica e política no século XXI. 

10% 

XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século 
XIX coa revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

10% 
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XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

50% 

XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. 30% 

XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves 
xeográficos. 

50% 

XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico 
necesario. 

50% 

 
 

 
 
 

  Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato    

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de consecución 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

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

30% 

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

30% 

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

50% 

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

30% 

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

50% 

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

50% 

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

30% 

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

50% 

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

50% 

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

30% 

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

30% 

HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 10% 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

HMCB2.1.1. Identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 50% 

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

50% 
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HMCB2.2.2. Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións 
industriais. 

30% 

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

50% 

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

historiográficas. 

50% 

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

30% 

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

50% 

HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 30% 

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

30% 

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

30% 

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

30% 

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

50% 

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

50% 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

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

30% 

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

50% 

HMCB3.3.1. Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 50% 

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

50% 

HMCB3.4.1. Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

30% 

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

30% 

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

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. 

10% 

HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución 30% 
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durante a segunda metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o 
Imperio Austrohúngaro, Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

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

30% 

HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 30% 

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

50% 

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

50% 

HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas. 50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HMCB4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial. 30% 

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

50% 

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

50% 

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

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

30% 

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión. 30% 

HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 50% 

HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán. 50% 

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

50% 

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

30% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 50% 
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HMCB5.10.1. Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola 
Alemaña nazi. 

30% 

HMCB5.10.2. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 30% 

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

10% 

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

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

50% 

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

50% 

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

30% 

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. 

50% 

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

30% 

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

30% 

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

50% 

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

50% 

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

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

50% 

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

 

50% 

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

30% 

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

50% 

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

30% 

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. 50% 

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

30% 

HMCB7.5.1. Explica a evolución das relacións entre os países desenvolvidos e os 
países en vías de desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa 

intervención neocolonialista. 

50% 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

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

50% 

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que ordena os acontecementos que 50% 
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explican a desintegración da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das 
repúblicas exsoviéticas. 

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

30% 

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

50% 

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

30% 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín. 30% 

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

50% 

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

10% 

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

50% 

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

50% 

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

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

50% 

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

10% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

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

dixitais. 

50% 

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

30% 

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

30% 

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 

30% 
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(cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, mediación en conflitos, etc.), e 
analiza e comunica a información máis relevante. 

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

30% 

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

50% 

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

30% 

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

30% 

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. 

30% 

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

30% 

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

30% 

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

30% 

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

disciplina. 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

 
 
 
 
 

  Fundamentos da Arte I. 1º de bacharelato   
 Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución 

 Bloque 1. As orixes das imaxes artísticas   
 FA1B1.1.1. Identifica as imaxes rupestres e relaciónaas coas imaxes tribais 

ou étnicas do mundo. 
10% 

 FA1B1.2.1. Relaciona as imaxes cun posible significado iconolóxico. 50% 
 FA1B1.3.1. Compara as imaxes prehistóricas coas imaxes de grupos étnicos 

da actualidade, establecendo posibles paralelismos. 
10% 

 FA1B1.3.2. Relaciona a iconografía rupestre con composicións de artistas 
actuais. 

10% 

 FA1B1.4.1. Analiza, a partir de fontes historiográficas, a técnica da arte 
rupestre e a súa posible aplicación na actualidade. 

50% 
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 FA1B1.5.1. Analiza Stonehenge e debate acerca da súa autenticidade 
simbólica e histórica. 

50% 

 Bloque 2. As grandes culturas da Antigüidade: Exipto; Mesopotamia 

e Persia; China 

  

 FA1B2.1.1. Recoñece as imaxes dos restos arqueolóxicos relevantes e 
sitúaas na cultura correspondente. 

50% 

 FA1B2.2.1. Relaciona o tipo de vida sedentario co auxe da arquitectura e 
das obras públicas. 

50% 

 FA1B2.2.2. Infire a relación entre a escultura oficial e o seu patrocinador e 
asóciaa co tipo de imaxe para representar. 

50% 

 FA1B2.2.3. Establece unha relación causa-forma entre a estrutura política e 
a plasmación plástica que dela se fai. 

50% 

 FA1B2.3.1. Analiza a relación entre o culto a Isis e o seu posible enlace coa 
relixión xudeo-cristiá. 

10% 

 FA1B2.4.1. Explica a organización narrativa das pinturas exipcias. 50% 
 FA1B2.5.1. Analiza as pezas escultóricas exipcias. 50% 
 FA1B2.6.1. Aplica a técnica da encáustica a un traballo concreto. 10% 
 FA1B2.7.1. Compara a cronoloxía e a iconografía das culturas persa, exipcia 

e chinesa. 
50% 

 FA1B2.8.1. Identifica a concepción formal das esculturas do mausoleo 
fronte a outras obras arqueolóxicas. 

30% 

 FA1B2.9.1. Relaciona a creación do mausoleo do primeiro 
emperador Qin coa historia da China e a súa transcendencia política e 

social. 

50% 

 FA1B2.10.1. Recoñece e explica a técnica da terracota. 50% 
 FA1B2.11.1. Describe as diferenzas entre a escultura idealista e a escultura 

naturalista. 
50% 

 Bloque 3. A orixe de Europa. Grecia   
 FA1B3.1.1. Relaciona o nacemento da cultura grega coa influencia das 

culturas de Exipto e Persia. 
30% 

 FA1B3.2.1. Identifica os elementos esenciais da arquitectura grega. 50% 
 FA1B3.3.1. Comenta as diferenzas entre as tres épocas esenciais da 

arquitectura grega. 
50% 

 FA1B3.4.1. Describe as diferenzas entre as tres ordes clásicas: dórica, xónica 
e corintia. 

50% 

 FA1B3.5.1. Analiza a simboloxía das deidades gregas. 30% 
 FA1B3.5.2. Describe a relación entre a escultura grega, romana, 

renacentista e neoclásica. 
30% 

 FA1B3.6.1. Compara a evolución cronolóxica da cerámica grega. 30% 
 FA1B3.7.1. Compara restos arqueolóxicos de xoias e obxectos nas culturas 

coetáneas á cultura grega. 
10% 

 FA1B3.8.1. Describe as características do teatro grego e a súa influencia no 
teatro actual. 

30% 

 Bloque 4. O imperio occidental: Roma   
 FA1B4.1.1. Relaciona o nacemento da cultura romana e a influencia grega. 30% 
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 FA1B4.1.2. Sitúa no mapa do Mediterráneo as culturas grega, romana e 
fenicia. 

30% 

 FA1B4.2.1. Relaciona a expansión política e artística romana co emprego do 
latín e o dereito romano. 

10% 

 FA1B4.3.1. Identifica os elementos arquitectónicos esenciais da cultura 
romana. 

50% 

 FA1B4.4.1. Compara as basílicas do imperio romano e as igrexas construídas 
posteriormente. 

30% 

 FA1B4.5.1. Relaciona o Panteón de Agripa coa catedral do Vaticano. 30% 
 FA1B4.6.1. Describe as técnicas do mosaico e da pintura ao fresco. 30% 
 FA1B4.7.1. Relaciona o teatro actual cos teatros grego e romano. 30% 
 FA1B4.8.1. Establece a relación entre a historia de Pompeia e Herculano, e a 

súa influencia na arte europea posterior. 
30% 

 FA1B4.8.2. Comenta a vestimenta romana e a súa aplicación na historia da 
arte posterior. 

10% 

 Bloque 5. A arte prerrománica   
 FA1B5.1.1. Identifica os principais monumentos do prerrománico español. 50% 
 FA1B5.1.2. Compara a escultura romana e visigoda. 50% 
 FA1B5.2.1. Recoñece as claves políticas que levan á decadencia do imperio 

romano. 
30% 

 FA1B5.2.2. Relaciona a fin do imperio romano e a disgregación artística 
europea. 

30% 

 FA1B5.2.3. Compara a pintura visigoda e romana anterior. 50% 
 FA1B5.3.1. Identifica as principais características dos templos visigodos a 

partir de fontes historiográficas de exemplos representativos. 
50% 

 FA1B5.4.1. Relaciona o arco de ferradura e o seu emprego na arte árabe da 
Península Ibérica. 

50% 

 FA1B5.5.1. Recoñece as principais características dos artesoados de 
madeira en exemplos representativos. 

30% 

 FA1B5.6.1. Analiza o Libro da Apocalipse e a súa aplicación á arte de todos 
os tempos. 

10% 

 FA1B5.6.2. Recoñece a técnica da pintura e escritura sobre pergameo. 30% 
 FA1B5.6.3. Identifica e explica as características da iconografía medieval a 

partir de códices e pergameos representativos. 
30% 

 FA1B5.7.1. Explica a técnica da xoiaría visigoda a partir de fontes 
historiográficas que reflictan pezas representativas. 

30% 

 FA1B5.8.1. Identifica a arte dos pobos do norte de Europa e os elementos 
similares localizados en España. 

50% 

 Bloque 6. O Románico, arte europea   
FA1.B6.1.1. Relaciona a obra dos frades beneditinos e a internacionalización 

da arte románica. 
50% 

FA1.B6.1.2. Relaciona o Camiño de Santiago e a súa importancia relixiosa coa 
aplicación da arte románica. 

50% 

FA1.B6.2.1. Comenta a evolución da arte naturalista romana á arte simbólica 
románica. 

50% 
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FA1.B6.2.2. Recoñece as principais características da arquitectura románica, 
identificando visualmente os elementos que a diferencian. 

50% 

FA1.B6.2.3. Describe os elementos románicos das igrexas españolas máis 
representativas, indicando posibles engadidos posteriores. 

50% 

FA1.B6.3.1. Comenta a identificación entre época románica e as teorías 
milenaristas da fin do mundo xurdidas no romanticismo. 

30% 

FA1.B6.4.1. Recoñece a importancia da luz na iconografía da arquitectura 
románica. 

50% 

FA1.B6.5.1. Explica os elementos formais da escultura románica. 50% 
FA1.B6.6.1. Identifica a iconografía románica. 50% 

FA1.B6.7.1. Compara a vida cotiá das cidades en época románica coa vida cotiá 
do Imperio Romano, valorando a calidade de vida e os costumes de unhas e 

outras. 

10% 

FA1.B6.8.1. Comenta a organización narrativa a partir de obras 
representativas. 

10% 

FA1.B6.9.1. Relaciona elementos formais da plástica románica con creacións 
posteriores. 

30% 

Bloque 7. O Gótico   
FA1.B7.1.1. Analiza a situación económica europea no século XIII e a súa 

relación co nacemento do Gótico. 
30% 

FA1.B7.2.1. Comenta os elementos góticos e a súa aplicación ás catedrais 
españolas máis representativas. 

50% 

FA1.B7.3.1. Identifica e nomea correctamente os elementos principais da arte 
gótica a partir de fontes historiográficas de mostras representativas. 

50% 

FA1.B7.4.1. Identifica a tipoloxía gótica en edificios cronoloxicamente 
posteriores, nomeadamente no Neogótico do século XIX. 

30% 

FA1.B7.5.1. Analiza o proceso de fabricación e instalación das vidreiras 
policromadas nas catedrais máis representativas. 

30% 

FA1.B7.6.1. Explica o cambio formal da escultura románica á gótica. 50% 
FA1.B7.7.1. Identifica os elementos da pintura gótica a partir de fontes 

historiográficas. 
50% 

FA1.B7.7.2. Explica o proceso técnico da pintura sobre táboa. 50% 
FA1.B7.8.1. Comenta o proceso de fabricación e aplicación da pintura ao 

tempero. 
50% 

FA1.B7.9.1. Identifica os elementos característicos da vestimenta gótica a 
partir de fontes historiográficas. 

10% 

Bloque 8. O Renacemento   
FA1.B8.1.1. Analiza a orixe do Renacemento en Italia. 30% 

FA1.B8.1.2. Relaciona as etapas da implantación do Renacemento e a 
cronoloxía gótica en Europa. 

30% 

FA1.B8.2.1. Comenta a importancia da cultura romana na arte do 
Renacemento. 

30% 

FA1.B8.3.1. Analiza a relación dos elementos arquitectónicos aplicando a 
proporción áurea. 

50% 

FA1.B8.4.1. Identifica os cambios na pintura desde o Gótico ata o 50% 
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Renacemento. 
FA1.B8.4.2. Recoñece as principais pinturas do Renacemento e a súa autoría. 50% 

FA1.B8.4.3. Analiza a vida e a obra de Leonardo da Vinci. 50% 
FA1.B8.4.4. Explica a obra de Raffaello Sanzio, nomeadamente "A escola de 

Atenas" e os retratos de "La Fornarina" e de "Baltasar de Castiglione". 
50% 

FA1.B8.5.1. Compara a evolución da pintura do primeiro Renacemento ata o 
colorido veneciano. 

50% 

FA1.B8.6.1. Identifica as esculturas e os traballos en volume máis 
emblemáticos do renacemento. 

50% 

FA1.B8.7.1. Analiza as vestimentas reflectidas nos cadros de Veronese. 10% 
FA1.B8.8.1. Describe con detalle o cadro "O lavatorio" de Jacopo Robusti 

"Tintoretto" e a aplicación técnica da perspectiva cónica. 
30% 

FA1.B8.9.1. Describe a técnica da pintura ao óleo sobre lenzo e relaciónaa coa 
pintura anterior sobre táboa. 

50% 

FA1.B8.10.1. Debate acerca das características da pintura ao tempero e ao 
óleo. 

30% 

Bloque 9. Michelangelo Buonarroti   
FA1.B9.1.1. Comenta a relación dos mecenas e a arte, especialmente entre os 

Medici, Xulio II e Michelangelo. 
30% 

FA1.B9.2.1. Recoñece a importancia histórica da obra en conxunto de 
Michelangelo. 

30% 

FA1.B9.2.2. Analiza a obra arquitectónica, escultórica e pictórica de 
Michelangelo. 

80% 

FA1.B9.3.1. Comenta o proceso da creación da pintura ao fresco da Capela 
Sixtina. 

50% 

FA1.B9.4.1. Analiza a evolución iconográfica da escultura de Michelangelo, 
remarcando dun modo especial as esculturas do final da súa vida. 

50% 

Bloque 10. O Renacemento en España   
FA1.B10.1.1. Resume os principais feitos históricos relacionados coa arte 

española. 
30% 

FA1.B10.2.1. Explica a relación entre o emperador Carlos V e Tiziano. 30% 
FA1.B10.2.2. Explica a relación errada entre Filipe II e El Greco. 30% 

FA1.B10.3.1. Identifica a tipoloxía do edificio renacentista, referenciada a 
edificios emblemáticos españois. 

50% 

FA1.B10.4.1. Compara a escultura relixiosa española coa escultura italiana 
coetánea. 

50% 

FA1.B10.4.2. Analiza a expresividade na obra de Berruguete. 50% 
FA1.B10.5.1. Comenta a obra de Hieronymus Bosch e a súa relación coa 

monarquía española. 
10% 

FA1.B10.5.2. Analiza a obra pictórica de El Greco e a súa relación coa 
iconoloxía bizantina. 

50% 

FA1.B10.6.1. Analiza a obra da pintora Sofonisba Anguissola. 10% 
FA1.B10.7.1. Recoñece os instrumentos musicais do Renacemento. 10% 

FA1.B10.7.2. Analiza a obra musical de Tomás Luis de Victoria. 10% 
FA1.B10.8.1. Identifica a tipoloxía do moble do Renacemento: arcas, arquetas, 10% 
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mobles bargueños e cadeiras de frades. 
FA1.B10.8.2. Analiza os traxes dos personaxes dos cadros do Renacemento, 

nomeadamente na obra de Sánchez Coello. 
10% 

Bloque 11. O Barroco   
FA1.B11.1.1. Relaciona a situación política europea coa evolución do 

Renacemento cara ao Barroco. 
30% 

FA1.B11.1.2. Analiza as instrucións emanadas do Concilio de Trento acerca do 
xeito de representar nas igrexas. 

50% 

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito da basílica de San Pedro e os seus elementos 
identificativos. 

50% 

FA1.B11.1.4. Analiza as peculiaridades da imaxinaría española, canto a 
temática e técnica. 

50% 

FA1.B11.2.1. Identifica as principais características da arquitectura barroca. 50% 
FA1.B11.3.1. Relaciona a arte barroca europea e a arte colonial 

hispanoamericana. 
30% 

FA1.B11.3.2. Compara o barroco con creacións formais recargadas ou 
barroquistas posteriores. 

10% 

FA1.B11.4.1. Describe e compara fachadas das igrexas máis representativas da 
arte barroca. 

50% 

FA1.B11.5.1. Comenta os principais traballos de Gian Lorenzo Bernini escultor 
e a súa evolución desde a escultura de Michelangelo Buonarroti. 

50% 

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A éxtase de Santa Teresa" e a súa relación con 
artistas posteriores, por exemplo Dalí. 

50% 

FA1.B11.6.1. Identifica as principais obras da imaxinaría relixiosa española. 50% 
FA1.B11.7.1. Compara a escultura de Bernini e de Gregorio Fernández. 50% 

FA1.B11.8.1. Identifica os principais pintores barrocos. 50% 
FA1.B11.8.2. Analiza o tratamento da perspectiva en "As Meninas" de 

Velázquez. 
50% 

FA1.B11.8.3. Compara a técnica pictórica de Velázquez coa pintura 
impresionista posterior. 

30% 

FA1.B11.8.4. Analiza a obra pictórica de Peter Paul Rubens e Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn. 

50% 

FA1.B11.8.5. Explica a pintura costumista holandesa: tratamento pictórico, 
tamaño do lenzo e técnica. 

50% 

FA1.B11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de 
Ribera, Juan de Valdés Leal e Diego de Silva Velázquez. 

50% 

FA1.B11.10.1. Recoñece a tipoloxía musical da música barroca. 50% 
FA1.B11.10.2. Identifica as pezas máis recoñecibles dos compositores desta 

época: Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J. S. Bach, Telemann, Rameau e Scarlatti. 
10% 

FA1.B11.11.1. Describe os principais compoñentes dunha ópera. 10% 
FA1.B11.12.1. Compara a moblaxe e os traxes do Renacemento cos da época 

barroca. 
10% 

FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa escura pictórica coa caixa fotográfica. 10% 
FA1.B11.13.2. Comenta o uso da caixa escura, en relación coa obra de Carel 

Fabritius e outros posibles. 
10% 
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Bloque 12. O Rococó. Francia e o resto de Europa   
FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do Rococó. 50% 

FA1.B12.1.2. Relaciona a situación política francesa e o Rococó. 50% 
FA1.B12.1.3. Analiza a evolución do Barroco ao Rococó. 50% 

FA1.B12.2.1. Compara a pintura barroca e a pintura rococó. 50% 
FA1.B12.2.2. Analiza a temática do barroco relixioso e a pintura galante 

francesa. 
50% 

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro "L'escarpolette" (O bambán), de Jean-Honoré 
Fragonard. 

50% 

FA1.B12.3.1. Compara as obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-
Lebrun e os pintores masculinos da súa época. 

30% 

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de Anton Rafael Mengs e os pintores europeos 
do seu tempo. 

50% 

FA1.B12.4.2. Compara as obras de Mengs coas de Goya e establece posibles 
influencias. 

50% 

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de Francisco Salzillo. 50% 
FA1.B12.5.2. Compara o tratamento iconolóxico dos motivos relixiosos entre 

Gregorio Fernández e Salzillo. 
50% 

FA1.B12.6.1. Analiza a obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart. 10% 
FA1.B12.6.2. Recoñece partes importantes dos traballos máis coñecidos de 

Mozart. 
10% 

FA1.B12.6.3. Compara as óperas de Mozart con outras de diferentes épocas. 10% 
FA1.B12.6.4. Compara o "Réquiem" de Mozart con obras doutros autores. 10% 

FA1.B12.7.1. Describe as partes das composicións musicais máis 
representativas: oratorios, misas, concertos, sonatas e sinfonías. 

10% 

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe rococó. 10% 
FA1.B12.8.2. Identifica o estilo Luís XV en moblaxe. 10% 

FA1.B12.8.3. Compara os vestidos da corte francesa co resto de traxes 
europeos. 

10% 

FA1.B12.8.4. Describe o vestiario das clases altas, medias e baixas no século 
XVIII. 

10% 

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía da cerámica europea. 10% 
FA1.B12.9.2. Describe a evolución da louza ata a porcelana. 10% 

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía da cerámica europea en relación á cerámica 
oriental. 

10% 

FA1.B12.10.1. Identifica as características da fabricación do vidro. 10% 
FA1.B12.10.2. Describe o proceso de fabricación do vidro soprado. 10% 

Bloque 13. O Neoclasicismo   
FA1.B13.1.1. Compara a situación política francesa de Luís XVI e o estilo 

artístico que o relaciona. 
30% 

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de Napoleón e o estilo Imperio. 50% 
FA1.B13.1.3. Compara os edificios neoclásicos en Europa, e determina as 

diferenzas e as semellanzas. 
50% 

FA1.B13.1.4. Identifica os principais edificios neoclásicos europeos e 
americanos. 

50% 
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FA1.B13.2.1. Analiza as causas da volta ao clasicismo arquitectónico. 30% 
FA1.B13.3.1. Infire a partir do auxe do comercio con Oriente o crecente gusto 

orientalizante da moda europea. 
30% 

FA1.B13.4.1. Compara a obra de Antonio Canova coa escultura anterior. 50% 
FA1.B13.4.2. Recoñece os principais traballos de Canova e Carpeaux. 50% 

FA1.B13.4.3. Compara a escultura de Canova e Carpeaux. 50% 
FA1.B13.5.1. Compara a obra pictórica dos pintores europeos máis 

salientables, por exemplo Jean Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres. 
50% 

FA1.B13.6.1. Explica a obra pictórica dos principais pintores ingleses: Thomas 
Lawrence, Joshua Reynolds e outros. 

30% 

FA1.B13.6.2. Analiza a relación artística e persoal entre Emma Hamilton, 
George Romney e o almirante Nelson. 

10% 

FA1.B13.6.3. Relaciona a influencia entre Emma Hamilton e a moda da época. 10% 
FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía entre a moblaxe Luís XV, a Luís XVI e a 

Imperio. 
10% 

 
 
 
 

Historia de España. 2º de bacharelato  
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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. 

50% 

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía 

Visigoda (711) 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB1.1.5. Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica 50% 
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en vésperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos 
indoeuropeos, o reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos. 

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

50% 

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

50% 

HEB1.1.8. Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares. 50% 
HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que 

alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. 
50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

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

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 
Península. 

50% 

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. 

50% 

HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. 50% 
HEB2.1.4. Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos 

musulmáns en Al-Andalus. 
50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB2.5.1. Describe o labor dos centros de tradución. 50% 
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. 

50% 

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

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. 

50% 

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 50% 
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1492. 
HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían. 
50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 50% 
HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise demográfica e económica do 

século XVII, e as súas consecuencias. 
50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB4.4.1. Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século 50% 
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XVIII. 
HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 
50% 

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

50% 

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

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. 

50% 

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

50% 

HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. 50% 
HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 50% 
HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. 50% 
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HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 
1869. 

50% 

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

50% 

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

50% 

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

(1874-1902) 

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

50% 

HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 50% 
HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 50% 
HEB7.1.4. Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 
50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. 50% 
HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do Tratado de París. 
50% 

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

50% 

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

insuficiente 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 
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HEB8.2.7. Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e 
librecambistas ao longo do século XIX. 

50% 

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

50% 

HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. 50% 
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. 

50% 

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

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. 50% 
HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 50% 

HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 50% 
HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro 

terzo do século XX. 
50% 

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

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. 

50% 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos seus 
comezos, e describe as súas razóns e as principais actuacións. 

50% 

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

50% 

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 50% 
HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu 

desenvolvemento e os seus efectos. 
50% 

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

50% 

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da 50% 
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Revolución de Asturias de 1934. 
HEB10.2.6. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras 

o seu triunfo electoral, ata o comezo da guerra. 
50% 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 50% 
HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

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

50% 

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

50% 

HEB11.1.3. Explica a organización política do Estado franquista. 50% 
HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación 

económica de España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 
50% 

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

50% 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 50% 
HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen 

no contexto internacional. 
50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

50% 

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

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

50% 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 50% 
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. 

50% 
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HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 50% 
HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 

1978 e as súas características esenciais. 
50% 

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

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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. 

50% 

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. 

50% 

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

50% 

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

50% 

 
 
 
 
 

Fundamentos da Arte II. 2º de bacharelato  
Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de consecución 

Bloque 1. O Romanticismo  
FA2.B1.1.1. Analiza o sentimento romántico e a súa relación coa arte. 50% 

FA2.B1.2.1. Diferencia o termo romántico aplicado ao movemento artístico do 
século XIX e o uso actual. 

30% 

FA2.B1.3.1. Relaciona o romanticismo e o auxe do nacionalismo. 50% 
FA2.B1.4.1. Identifica os principais edificios españois da época: teatro Romea 

(Murcia), teatro Falla (Cádiz), teatro Campoamor Oviedo), Arco do Triunfo e Pazo 
de Xustiza (Barcelona), etc. 

30% 

FA2.B1.5.1. Sopesa a importancia da obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, 
Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner e outros. 

80% 

FA2.B1.6.1. Analiza a pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugène 
Delacroix e Antoine-Jean Gros. 

80% 

FA2.B1.7.1. Recoñece a obra pictórica de Goya. 50% 
FA2.B1.8.1. Comenta as pinturas negras de Goya. 50% 

FA2.B1.8.2. Compara a obra de Goya de características expresionistas con obras 
de contido formal similar noutras épocas e culturas. 

30% 
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FA2.B1.9.1. Comenta o cadro "A balsa da Medusa" de Géricault, valorando a base 
histórica e o resultado plástico. 

50% 

FA2.B1.9.2. Analiza a pintura "A morte de Sardanápalo". 50% 
FA2.B1.10.1. Identifica os principais cadros do pintor aragonés. 50% 

FA2.B1.10.2. Clasifica a temática dos cadros de Goya. 50% 
FA2.B1.11.1. Relaciona o cadro "A familia de Carlos IV" con "As Meninas". 30% 

FA2.B1.11.2. Relaciona o cadro "A leiteira de Bordeos" coa pintura impresionista 
posterior. 

30% 

FA2.B1.12.1. Identifica as primeiras impresións fotográficas. 10% 
FA2.B1.13.1. Comenta a música romántica, nomeadamente as principais obras de 

Beethoven 
10% 

FA2.B1.13.2. Coñece e explica os principais cambios introducidos por Beethoven 
na forma sonata e sinfonía. 

10% 

FA2.B1.13.3. Identifica pezas representativas da obra de Verdi, Wagner e outros. 10% 
FA2.B1.13.4. Relaciona a obra musical de Wagner e a mitoloxía xermánica. 10% 

FA2.B1.14.1. Identifica as claves estilísticas na indumentaria, na moblaxe e na 
decoración dos estilos Regency e Napoleón III. 

10% 

FA2.B1.15.1. Comenta a relación entre a reloxaría da época e o bronce dourado ao 
mercurio. 

10% 

FA2.B1.16.1. Compara pezas fabricadas en ouro ao longo das diversas culturas da 
humanidade. 

10% 

FA2.B1.17.1. Explica o nacemento en Francia da danza clásica e os elementos clave 
que a compoñen. 

10% 

Bloque 2. O Romanticismo tardío (1850-1900) 

FA2.B2.1.1. Relaciona o internacionalismo político europeo e a chegada a Europa 
da arte de Oriente. 

30% 

FA2.B2.1.2. Comenta a Guerra de Secesión norteamericana e a súa influencia na 
arte. 

30% 

FA2.B2.2.1. Identifica os edificios relacionados cos movementos neogótico e 
neomudéxar. 

30% 

FA2.B2.3.1. Relaciona as exposicións universais de París e Londres coa 
arquitectura. 

30% 

FA2.B2.3.2. Identifica os elementos principais da erección da torre Eiffel. 30% 
FA2.B2.4.1. Explica a evolución do clasicismo de Canova ao expresionismo de 

Rodin. 
50% 

FA2.B2.4.2. Analiza a obra de Camille Claudel. 30% 
FA2.B2.5.1. Compara a obra de Rodin e Camille Claudel e establece as conclusións 

pertinentes. 
50% 

FA2.B2.6.1. Identifica a escultura española, especialmente a obra de Mariano 
Benlliure. 

50% 

FA2.B2.7.1. Identifica a pintura orientalista europea (francesa, inglesa, etc.) cos 
orientalistas españois, por exemplo Mariano Fortuny. 

30% 

FA2.B2.8.1. Relaciona a obra pictórica historicista dos pintores Eduardo Rosales, 
Francisco Pradilla e Alejandro Ferrant. 

30% 

FA2.B2.9.1. Recoñece a obra dos pintores "pompier" franceses: Bouguereau, 30% 
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Cormon, Alexandre Cabanel e Jean-Léon Gérôme, entre outros. 
FA2.B2.10.1. Relaciona o retrato pictórico de Madrazo e Franz Xaver Wintelhalter. 30% 

FA2.B2.11.1. Recoñece os traballos de deseño e vestiario de Mariano Fortuny e 
Madrazo. 

10% 

FA2.B2.12.1. Explica o movemento inglés "Arts and Crafts". 10% 
FA2.B2.13.1. Comenta as formulacións estéticas de William Morris. 10% 
FA2.B2.14.1. Analiza a obra pictórica do movemento prerrafaelita. 10% 

FA2.B2.15.1. Identifica a técnica do retrato utilizada por Nadar. 10% 
FA2.B2.16.1. Compara o retrato en pintura co retrato coetáneo en fotografía. 10% 

FA2.B2.17.1. Describe o contexto xeral en que xorde a cinematografía e os seus 
pioneiros. 

10% 

FA2.B2.18.1. Recoñece a obra musical dos países eslavos: Alexander Borodín, 
Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski e Bedřich Smetana. 

10% 

FA2.B2.19.1. Analiza o ballet "O lago dos cisnes", de Tchaikovski. 10% 
FA2.B2.20.1. Comenta a música popular española: a zarzuela. 10% 

FA2.B2.21.1. Identifica os fragmentos máis populares da zarzuela española. 10% 
Bloque 3. As vangardas 

FA2.B3.1.1. Relaciona a descuberta da descomposición da imaxe en cores 
primarias e a súa relación coa técnica impresionista. 

50% 

FA2.B3.2.1. Diferencia a construción de cores coa luz da creación cos pigmentos. 50% 
FA2.B3.3.1. Relaciona os temas artísticos e a súa aplicación á arte: simbolismo, 

erotismo, drogas e satanismo. 
50% 

FA2.B3.3.2. Analiza a obra pictórica de Odilon Redon. 30% 
FA2.B3.4.1. Describe as principais creacións de Cézanne. 50% 

FA2.B3.5.1. Identifica os cadros máis representativos de Manet, Monet, Pisarro e 
Sisley. 

80% 

FA2.B3.6.1. Compara os cadros historicistas coas obras de Pisarro ou Sisley. 50% 
FA2.B3.7.1. Relaciona a obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent. 30% 

FA2.B3.8.1. Identifica as principais obras dos pintores españois, por exemplo: 
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell e 

Joaquín Sorolla. 

30% 

FA2.B3.9.1. Identifica a técnica pictórica dos "Navis" e dos "Fauves". 50% 
FA2.B3.9.2. Analiza algunha obra de Pierre Bonnard e Matisse. 50% 

FA2.B3.10.1. Compara a obra pictórica das pintoras Berthe Morisot e Mary Cassatt 
cos pintores coetáneos. 

30% 

FA2.B3.11.1. Explica a concepción pictórica de Rousseau. 30% 
FA2.B3.12.1. Analiza a arte de Van Gogh. 80% 

FA2.B3.13.1. Debate acerca da posible relación entre a vida e a obra en Van Gogh. 50% 
FA2.B3.14.1. Analiza a concepción visual da arte cubista. 50% 

FA2.B3.14.2. Compara algunha obra cubista con outras anteriores. 50% 
FA2.B3.14.3. Identifica as obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso e Georges 

Braque. 
50% 

FA2.B3.15.1. Relaciona a escultura de Julio González e a de Picasso. 50% 
FA2.B3.16.1. Compara as etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista e 

surrealista. 
80% 



 
 
 

Páxina 43 de 63 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

FA2.B3.17.1. Analiza os intercambios recíprocos entre a cinematografía e as 
vangardas noutras disciplinas da arte. 

50% 

FA2.B3.18.1. Analiza os elementos formais e narrativos que se dan no cartel 
publicitario. 

30% 

FA2.B3.19.1. Explica a importancia do cartel publicitario. 30% 
FA2.B3.20.1. Explica a obra gráfica dos cartelistas Jules Chéret, Alfons Mucha e 

Leonetto Cappiello. 
50% 

FA2.B3.21.1. Analiza a técnica xaponesa do ukiyo-e e as principais obras dos 
estampadores xaponeses Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige e Katsushika 

Hokusai. 

30% 

FA2.B3.22.1. Relaciona o gravado xaponés coas creacións europeas, sobre todo na 
obra de Van Gogh e de Hergé. 

30% 

FA2.B3.23.1. Explica o cartel e a obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. 50% 
FA2.B3.24.1. Comenta a música impresionista, utilizando algunha obra de Claude 

Debussy ou Maurice Ravel. 
10% 

FA2.B3.25.1. Analiza a obra musical dos compositores españois Manuel de Falla, 
Isaac Albéniz, Enrique Granados e Salvador Bacarisse. 

10% 

Bloque 4. O Modernismo-Art Nouveau 

FA2.B4.1.1. Identifica os elementos diferenciadores da arte modernista fronte ao 
xeometrismo da Art Decó e os neoestilos anteriores. 

30% 

FA2.B4.2.1. Comenta a duración cronolóxica e a extensión xeográfica do 
modernismo. 

50% 

FA2.B4.2.2. Explica o modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession e 
Jugendstil. 

30% 

FA2.B4.3.1. Compara a obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta e Adolf 
Loos. 

80% 

FA2.B4.4.1. Analiza a obra escultórica de Josep Llimona. 30% 
FA2.B4.5.1. Identifica pezas escultóricas que poidan clasificarse como 

crisoelefantinas. 
30% 

FA2.B4.6.1. Comenta a obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas e 
outros cartelistas españois. 

30% 

FA2.B4.7.1. Analiza a moblaxe modernista. 10% 
FA2.B4.8.1. Explica a importancia artística das creacións en vidro de Émile Gallé e 

Louis Comfort Tiffany. 
10% 

FA2.B4.9.1. Comenta a tipoloxía da xoiaría modernista, por exemplo os deseños 
de René Lalique e de Lluís Masriera, entre outros. 

10% 

Bloque 5. O Surrealismo e outras vangardas 

FA2.B5.1.1. Relaciona as ideas sobre a psicanálise de Sigmund Freud e as creacións 
surrealistas, especialmente co método paranoico-crítico de Salvador Dalí. 

50% 

FA2.B5.1.2. Explica as principais características do movemento surrealista. 50% 
FA2.B5.2.1. Comenta as obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró e a pintura 

metafísica de Giorgio de Chirico. 
50% 

FA2.B5.3.1. Describe o surrealismo no cine, utiliza a obra de Dalí e Buñuel "Un can 
andaluz" e o resto da filmografía de Luis Buñuel: "A idade de ouro", "Viridiana" e 

outras. 

30% 
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FA2.B5.4.1. Comenta as claves do expresionismo alemán, nomeadamente 
salientable en "O gabinete do doutor Caligari", de Robert Wiene. 

30% 

FA2.B5.4.2. Analiza a importancia da película "O anxo azul", de Josef von 
Sternberg, e a presenza nela de Marlene Dietrich. 

30% 

FA2.B5.5.1. Explica a concepción artística dos neoplasticistas holandeses, o grupo 
"De Stijl". 

50% 

FA2.B5.5.2. Analiza as obras en arquitectura, pintura e moblaxe de artistas 
neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg e Gerrit Thomas Rietveld. 

50% 

FA2.B5.6.1. Describe o movemento Dada e a obra escultórica de Jean Tinguely. 30% 
FA2.B5.7.1. Analiza a importancia do ballet ruso, utilizando a obra de Serguéi 

Diághilev e Nijinsky. 
10% 

FA2.B5.7.2. Comenta a obra musical de Igor Stravinsky e a súa relación coa danza: 
"O paxaro de lume", "Petrushka" e "A consagración da primavera". 

10% 

FA2.B5.7.3. Describe presentacións coreográficas relacionadas con "A 
consagración da primavera", por exemplo o traballo de Pina Bausch. 

10% 

Bloque 6. Os felices anos vinte. Art Decó 

FA2.B6.1.1. Comenta a relación entre o desenvolvemento económico mundial e o 
auxe da Art Decó. 

30% 

FA2.B6.1.2. Explica a evolución desde a arte baseada na natureza (modernismo), á 
arte xeométrica (Art Decó). 

50% 

FA2.B6.2.1. Relaciona o Art Decó cos edificios anteriores da escola de Chicago e os 
edificios de Nova York, especialmente o Chrysler e o Empire State. 

30% 

FA2.B6.3.1. Compara a escultura de Pablo Gargallo e de Constantin Brancusi. 50% 
FA2.B6.4.1. Comenta a obra pictórica da pintora Tamara de Lempicka. 50% 

FA2.B6.5.1. Explica as claves artísticas do musical, relacionándoo co Folies Bergère, 
o Moulin Rouge, o Cotton Club e a traxectoria artística e persoal de Joséphine 

Baker. 

10% 

FA2.B6.6.1. Identifica as claves esenciais da moblaxe decó. 10% 
FA2.B6.7.1. Compara a tipoloxía das xoias decó, por exemplo Cartier, coas doutras 

épocas. 
10% 

FA2.B6.7.2. Analiza o concepto do luxo en relación á arte, por exemplo na xoiaría. 10% 
FA2.B6.7.3. Debate acerca da relación entre luxo e artesanía utilizando, entre 

outros exemplos, a empresa Patek Philippe. 
10% 

FA2.B6.8.1. Analiza a música dodecafónica, utilizando composicións, entre outras, 
da obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern ou Alban Berg. 

10% 

FA2.B6.9.1. Comenta a obra musical de George Gershwin e Irving Berlin. 10% 
FA2.B6.10.1. Identifica os ritmos e diferencia a música negra americana: espiritual, 

blues e jazz. 
10% 

FA2.B6.11.1. Analiza a revolución no traxe feminino que supuxo a obra de Coco 
Chanel. 

10% 

Bloque 7. A Gran Depresión e a arte da súa época 

FA2.B7.1.1. Analiza a representación plástica do crack bolsista de 1929 en Estados 
Unidos. 

30% 

FA2.B7.2.1. Comenta a obra fotográfica de Dorothea Lange e Walker Evans. 30% 
FA2.B7.2.2. Compara a obra fotográfica de artistas con compromiso social coa 30% 
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fotografía esteticista de, por exemplo, Cecil Beaton. 
FA2.B7.3.1. Expón razoadamente a importancia da arte como denuncia social, 

utilizando, por exemplo, o documental "As Hurdes, terra sen pan", de Luis Buñuel. 
30% 

FA2.B7.4.1. Analiza a importancia para o cine da obra creativa de Walt Disney. 10% 
FA2.B7.5.1. Analiza a importancia do cómic europeo, nomeadamente a obra de 

Hergé. 
10% 

FA2.B7.5.2. Explica o nacemento dos superheroes norteamericanos do cómic. 10% 
FA2.B7.5.3. Analiza as claves sociolóxicas e persoais dos superheroes do cómic: 

"Superman", "Batman" e "Capitán América". 
10% 

FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic espacial co cine posterior, utilizando, entre outras, 
as aventuras espaciais de "Flash Gordon". 

10% 

FA2.B7.5.5. Comenta a relación entre cine e cómic no caso de "Tarzán". 10% 
FA2.B7.6.1. Debate acerca do valor do cómic como obra de arte. 10% 

FA2.B7.7.1. Recoñece as principais películas españolas da época, tendo en conta a 
relación da súa creación coa produtora Cifesa. 

30% 

FA2.B7.8.1. Analiza a importancia para a danza dos ballets soviéticos de principio 
de século. 

10% 

FA2.B7.9.1. Identifica a música swing e a súa relación coas "big bands" americanas. 10% 
Bloque 8. A II Guerra Mundial 

FA2.B8.1.1. Analiza as artes fascista e comunista, e establece diferenzas e 
semellanzas. 

30% 

FA2.B8.2.1. Compara a arquitectura de ambas as ideoloxías, principalmente en 
Berlín e en Moscova. 

30% 

FA2.B8.3.1. Comenta a evolución escultórica europea, nomeadamente salientable 
nas obras de Henry Moore, Antoine Pevsner e Naum Gabo. 

50% 

FA2.B8.4.1. Identifica as películas de Leni Riefensthal: "Olympia" e "O triunfo da 
vontade". 

30% 

FA2.B8.4.2. Analiza a construción narrativa visual de "O acoirazado Potemkin". 30% 
FA2.B8.5.1. Explica a relación entre a música de Wagner e o fascismo alemán. 10% 

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da fotografía de guerra, especialmente na obra de 
Robert Capa, Agustí Centelles ou "Alfonso". 

50% 

FA2.B8.6.2. Analiza a formulación ou presentación teórica da fotografía e o 
instante de Henri de Cartier-Bresson. 

10% 

FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude vital e artística dos fotógrafos da axencia 
Magnum. 

10% 

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica da fotografía nocturna e as creacións de Gyula 
Halász "Brassai". 

10% 

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da colaxe e a súa utilización no cartel de propaganda 
política, sobre todo na obra de Josep Renau. 

30% 

FA2.B8.8.2. Realiza unha composición plástica mediante a técnica da colaxe. 30% 
FA2.B8.9.1. Comenta as claves da comedia musical norteamericana, utilizando, 

entre outros, as películas de Fred Astaire e de Gene Kelly. 
10% 

FA2.B8.10.1. Explica a importancia dos estudios de cine de Hollywood. 30% 
FA2.B8.10.2. Analiza as claves do nacemento das grandes compañías 

norteamericanas de cine: Warner Brothers, United Artist, Columbia e Metro-
30% 
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Goldwyn-Mayer. 
FA2.B8.11.1. Analiza as claves narrativas do xénero do suspense, nomeadamente 

referido á filmografía de Alfred Hitchcock. 
30% 

FA2.B8.12.1. Describe as claves da comedia ácida ou amarga, comentando, entre 
outras posibles, as películas: "To be or not to be", de Ernst Lubitsch, e "O gran 

ditador", de Charlie Chaplin. 

30% 

FA2.B8.13.1. Identifica as claves cinematográficas de "Casablanca", de Michael 
Curtiz. 

30% 

FA2.B8.14.1. Comenta as características do cine neorrealista italiano, sobre todo 
nas películas "Roma, cidade aberta" e "Alemaña ano cero", de Roberto Rossellini, 

e "Ladrón de bicicletas", de Vittorio de Sica. 

30% 

Bloque 9. O Funcionalismo e as décadas dos 40 e dos 50 

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a función fai a forma". 50% 
FA2.B9.1.2. Comenta a frase do arquitecto Mies van der Rohe: "Menos é máis". 50% 

FA2.B9.2.1. Comenta as claves da arquitectura funcional. 50% 
FA2.B9.2.2. Explica as claves do funcionalismo orgánico escandinavo, comentando 

a obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen e o norteamericano Eero 
Saarinen. 

30% 

FA2.B9.2.3. Sinala as claves da moblaxe escandinava. 10% 
FA2.B9.2.4. Compara o moble funcionalista con outros estilos anteriores e 

posteriores. 
30% 

FA2.B9.3.1. Identifica as principais creacións arquitectónicas de Mies van de Rohe, 
Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. 

50% 

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus co deseño industrial. 50% 
FA2.B9.5.1. Recoñece as claves do éxito do cómic español, incidindo na obra de 

Francisco Ibáñez e na súa relación coa editorial Bruguera. 
30% 

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio europeo da cinematografía americana e a obra dos 
grandes directores norteamericanos, nomeadamente John Ford e John Houston. 

30% 

FA2.B9.7.1. Analiza a gran comedia cinematográfica, remarcando a obra plástica 
do director alemán Billy Wilder. 

30% 

FA2.B9.8.1. Comenta a cinematografía española e a importancia dos estudios 
Bronston. 

30% 

FA2.B9.9.1. Analiza as claves da comedia na obra cinematográfica de Luís García 
Berlanga. 

30% 

FA2.B9.10.1. Analiza a industria da moda de alta costura aplicando, entre outras, a 
obra creativa de Cristóbal Balenciaga. 

10% 

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra musical de Joaquín Rodrigo co romanticismo 
musical anterior, sinalando a importancia mundial do "Concerto de Aranjuez". 

10% 

FA2.B9.12.1. Comenta as claves da danza moderna e as coreografías de Maurice 
Béjart e Roland Petit. 

10% 

Bloque 10. Os Anos 60 e 70 

FA2.B10.1.1. Comenta a uniformidade estilística mundial do estilo arquitectónico 
denominado "estilo internacional". 

50% 

FA2.B10.1.2. Analiza a arquitectura española, nomeadamente os traballos de 
Francisco Javier Sáenz de Oiza e Miguel Fisac. 

50% 



 
 
 

Páxina 47 de 63 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

FA2.B10.2.1. Comenta as claves do expresionismo figurativo, desde o 
expresionismo alemán ata a obra de Francis Bacon e de Lucian Freud. 

50% 

FA2.B10.2.2. Explica a obra pictórica de Jackson Pollock e de Mark Rothko. 50% 
FA2.B10.2.3. Identifica as claves da pintura hiperrealista e/ou Pop Art, 

comparando as obras de David Hockney e dos españois Antonio López e Eduardo 
Naranjo, entre outros. 

50% 

FA2.B10.2.4. Analiza as claves artísticas das correntes expresionistas. 30% 
FA2.B10.3.1. Analiza a importancia da escultura expresionista española. 50% 

FA2.B10.3.2. Describe a importancia da escultura vasca e indica as obras de Jorge 
Oteiza, Eduardo Chillida e Agustín Ibarrola. 

50% 

FA2.B10.3.3. Comenta a abstracción xeométrica escultórica na obra de Martín 
Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano e Gustavo Torner, entre 

outros. 

30% 

FA2.B10.3.4. Analiza a arte cinética e a relación coa obra creativa de Eusebio 
Sempere. 

30% 

FA2.B10.4.1. Compara a concepción plástica na obra fotográfica de David 
Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn e outros. 

30% 

FA2.B10.5.1. Comenta as claves do son musical monofónico, estereofónico, dolby, 
5.1 e 7.1. 

10% 

FA2.B10.6.1. Analiza as claves da música pop. 10% 
FA2.B10.6.2. Identifica as principais cancións dos Beatles. 10% 

FA2.B10.6.3. Explica as claves do movemento Fans. 10% 
FA2.B10.6.4. Comenta a aceptación maioritaria do jazz. 10% 

FA2.B10.6.5. Analiza a obra jazzística e vital de Miles Davis e Chet Baker. 10% 
FA2.B10.7.1. Describe a evolución do cine español no período da transición. 30% 

FA2.B10.8.1. Comenta o rexurdimento do gran cine norteamericano coa obra 
cinematográfica de Francis Ford Coppola. 

30% 

FA2.B10.9.1. Analiza a filmografía do director xaponés Akira Kurosawa. 30% 
FA2.B10.10.1. Recoñece o paso da televisión a ser un fenómeno de comunicación 

de masas. 
30% 

FA2.B10.11.1. Explica as claves do éxito mundial da editorial de cómics Marvel. 10% 
FA2.B10.12.1. Identifica a obra musical de Paco de Lucía e de Camarón de la Isla. 10% 

FA2.B10.12.2. Explica as claves do éxito internacional do flamenco. 10% 
FA2.B10.12.3. Recoñece a importancia do baile flamenco no mundo, con 
referencia á danza e ás coreografías de Carmen Amaya e Antonio Gades. 

50% 

FA2.B10.12.4. Analiza a situación do flamenco en España e establece conclusións a 
partir dos datos obtidos. 

10% 

FA2.B10.13.1. Analiza a importancia da moda francesa, con referencia ás creacións 
de Yves Saint Laurent. 

10% 

 Bloque 11. Os Anos 80-90 

FA2.B11.1.1. Explica a evolución da arquitectura, desde o edificio como función ao 
edificio como espectáculo. 

50% 

FA2.B11.2.1. Compara as obras escultóricas de Fernando Botero e Alberto 
Giacometti. 

50% 

FA2.B11.3.1. Analiza a forza da música pop e a súa capacidade de crear acción 10% 
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política, explicando o fenómeno musical "Live Aid". 
FA2.B11.4.1. Comenta a eclosión da moda como fenómeno de masas. 10% 

FA2.B11.4.2. Explica a idea de beleza en referencia ao éxito das supermodelos. 10% 
FA2.B11.4.3. Analiza o cambio de patrón estético desde as actrices cara ás 

modelos. 
10% 

FA2.B11.5.1. Comenta a evolución dos pases de modelos a espectáculos 
audiovisuais. 

10% 

FA2.B11.5.2. Explica o auxe dos/das deseñadores/as nos medios de comunicación 
de masas. 

30% 

FA2.B11.5.3. Identifica as claves estilísticas dos principais deseñadores de moda: 
Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 

Versace, Calvin Klein, Tom Ford e Carolina Herrera. 

30% 

FA2.B11.6.1. Analiza a obra musical e artística de Michael Jackson e Madonna. 10% 
FA2.B11.7.1. Explica a importancia das compañías de danza e das coreografías de 

Sara Baras e de Joaquín Cortés. 
10% 

FA2.B11.8.1. Recoñece a obra cinematográfica dos directores máis importantes de 
España: José Luís Garci, Fernando Trueba, Fernando Fernán Gómez, Pedro 

Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, etc. 

30% 

FA2.B11.9.1. Analiza o labor creativo de Pilar Miró, Icíar Bollaín e outras directoras 
españolas. 

30% 

FA2.B11.9.2. Analiza en termos de diversidade e complementariedade o cine 
español feminino e masculino. 

30% 

FA2.B11.10.1. Explica a evolución da técnica televisiva desde o branco e negro á 
cor. 

30% 

FA2.B11.10.2. Relaciona a televisión e os grandes eventos seguidos en directo a 
través dela: olimpíadas, fútbol, concertos e guerras. 

30% 

FA2.B11.11.1. Comenta a visión de España e a súa xente reflectida na obra 
fotográfica de Cristina García Rodero e Alberto García-Alix. 

30% 

FA2.B11.12.1. Comenta o éxito das películas de animación das produtoras Pixar e 
Dream Works, e a súa relación coas novas técnicas de animación dixitais. 

30% 

 Bloque 12. Os anos 2000 a 2013 

FA2.B12.1.1. Analiza as manifestacións artísticas relacionadas co ecoloxismo 
utilizando, entre outras, as fotografías de Ansel Adams, a película "Dersu Uzala", 
ou os documentais de Félix Rodríguez de la Fuente ou do National Geographic. 

40% 

FA2.B12.2.1. Comenta o concepto iconoclasta do islamismo radical, en referencia, 
por exemplo, á destrución das imaxes de Buda, entre outras posibles. 

30% 

FA2.B12.3.1. Analiza os edificios estrela e a súa repercusión mundial. 30% 
FA2.B12.3.2. Compara as creacións emblemáticas de Frank Gehry, Santiago 

Calatrava e Norman Foster, entre outros posibles. 
40% 

FA2.B12.4.1. Comenta a obra arquitectónica de Zara Hadid. 30% 
FA2.B12.5.1. Describe a importancia de internet na arte actual. 30% 

FA2.B12.5.2. Analiza a tecnoloxía dixital e a súa relación coa creación artística. 30% 
FA2.B12.5.3. Explica o potencial difusor da creación artística que supón YouTube e 

outras plataformas similares. 
30% 

FA2.B12.6.1. Comenta as novas coreografías relacionadas co hip-hop e o dance. 10% 



 
 
 

Páxina 49 de 63 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

FA2.B12.7.1. Comenta a obra cinematográfica española recente, en referencia, por 
exemplo, aos traballos de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, 

etc. 

30% 

FA2.B12.8.1. Describe as características máis importantes do xénero documental 
no cine. 

30% 

FA2.B12.9.1. Analiza as claves da produción de series para televisión. 10% 
FA2.B12.9.2. Expón os factores do éxito de audiencia nas series para televisión, e 

dá exemplos. 
10% 

FA2.B12.9.3. Compara a técnica narrativa das series televisivas coa ficción 
cinematográfica. 

10% 

 
 

 
 

  

 

Xeografía. 2º de bacharelato.  

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico  

XHB1.1.1. Describe a finalidade do estudo da xeografía, e as principais ferramentas 
de análise e os seus procedementos. 

50% 

XHB1.2.1. Identifica as paisaxes xeográficas. 50% 

XHB1.2.2. Enumera e describe as características das paisaxes xeográficas. 50% 

XHB1.3.1. Utiliza adecuadamente as ferramentas características da ciencia 
xeográfica. 

50% 

XHB1.4.1. Extrae información do mapa topográfico mediante os procedementos de 
traballo do xeógrafo. 

50% 

XHB1.4.2. Extrae a información de mapas e planos de diferentes escalas. 50% 

XHB1.5.1. Identifica nunha paisaxe as diferenzas entre paisaxe natural e cultural. 50% 

XHB1.6.1. Analiza e extrae conclusións da observación dun plano e dun mapa, 
comentando as características do espazo xeográfico. 

50% 

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica  

XHB2.1.1. Debuxa e sinala sobre un mapa físico de España as unidades do relevo 
español, comentando as súas características. 

50% 

XHB2.2.1. Identifica e representa nun mapa os elementos do relevo que son 
similares e diferentes do territorio peninsular e insular. 

50% 

XHB2.3.1. Enumera e describe os principais trazos do relevo de España. 50% 
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XHB2.4.1. Clasifica as unidades do relevo español segundo as súas características 
xeomorfolóxicas. 

50% 

XHB2.5.1. Describe sumariamente nun mapa a evolución xeolóxica e a conformación 
do territorio español. 

50% 

XHB2.6.1. Realiza un corte topográfico e explica o relevo que reflicte. 50% 

XHB2.7.1. Enumera e describe os elementos constitutivos dos tipos de solo de 
España. 

50% 

XHB2.7.2. Localiza nun mapa de España os tipos de solos peninsulares e insulares. 50% 

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación 

XHB3.1.1. Localiza os climas nun mapa de España. 50% 

XHB3.2.1. Describe e compara os climas en España, enumerando os factores e os 
elementos característicos. 

50% 

XHB3.3.1. Representa e comenta climogramas específicos de cada clima. 50% 

XHB3.4.1. Comenta as características dos climas españois a partir dos seus 
climogramas representativos. 

50% 

XHB3.5.1. Enumera os trazos dos tipos de tempo atmosférico reflectidos nas 
estacións climatolóxicas. 

50% 

XHB3.5.2. Identifica e interpreta nun mapa do tempo os elementos que explican os 
tipos de tempo atmosférico. 

50% 

XB33.6.1. Comenta un mapa do tempo de España distinguindo os elementos que 
explican o tipo de tempo característico da estación do ano correspondente. 

50% 

XHB3.7.1. Analiza como afecta a España o cambio climático. 50% 

XHB3.7.2. Extrae conclusións ambientais, utilizando gráficas e estatísticas que 
reflicten as chuvias torrenciais. 

50% 

XHB3.8.1. Identifica nun mapa os dominios vexetais, e describe e comenta as súas 
características. 

50% 

XHB3.9.1. Ante unha paisaxe natural, identifica as formacións vexetais que aparezan. 50% 

XHB3.9.2. Analiza razoadamente unha cliserie. 50% 

Bloque 4. A hidrografía 

XHB4.1.1. Explica a diversidade hídrica en España. 50% 

XHB4.2.1. Localiza nun mapa de España as principais cuncas fluviais. 50% 

XHB4.3.1. Relaciona os réximes hídricos dos cursos fluviais coas posibilidades de 
aproveitamento hídrico en España. 

50% 
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XHB4.4.1. Localiza nun mapa as zonas húmidas españolas, e debate un aspecto de 
actualidade sobre este tema. 

50% 

XHB4.5.1. Sitúa nun mapa da rede hidrográfica española os grandes encoros, e 
deduce consecuencias, analizando tamén as características climáticas. 

50% 

XHB4.5.2. Analiza e comenta gráficas e estatísticas que reflicten as épocas de seca en 
relación cun mapa de tipos de réximes fluviais dos ríos da Península Ibérica, e saca 

conclusións. 

50% 

XHB4.6.1. Selecciona imaxes e novas xornalísticas que reflictan a desigualdade 
hídrica española e a súa interacción coas actividades humanas. 

50% 

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade  

XHB5.1.1. Distingue as características dos grandes conxuntos paisaxísticos españois. 50% 

XHB5.1.2. Localiza no mapa as paisaxes naturais españolas e identifica as súas 
características. 

50% 

XHB5.2.1. Identifica e formula os problemas suscitados pola interacción entre persoa 
e natureza sobre as paisaxes. 

50% 

XHB5.2.2. Analiza algún elemento lexislador correctivo da acción humana sobre a 
natureza. 

50% 

XHB5.3.1. Diferencia as paisaxes humanizadas das naturais. 50% 

XHB5.4.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a 
influencia do medio na actividade humana. 

50% 

XHB5.4.2. Selecciona e analiza a partir de distintas fontes de información novas 
xornalísticas ou imaxes nas que se perciba a influencia das persoas sobre o medio. 

50% 

XHB5.4.3. Obtén e analiza a información que apareza nos medios de comunicación 
social referida á destrución do medio natural por parte do ser humano. 

50% 

XHB5.5.1. Diferencia as paisaxes naturais españolas a partir de fontes gráficas e 
comenta imaxes representativas de cada unha das variedades de paisaxes naturais 

localizadas en medios de comunicación social, internet ou outras fontes 
bibliográficas. 

50% 

Bloque 6. A poboación española 

XHB6.1.1. Utiliza as ferramentas de estudo da poboación. 50% 

XHB6.2.1. Comenta a pirámide actual de poboación española e compáraa con 
algunha dun período anterior ou de previsións futuras. 

50% 

XHB6.2.2. Distingue as pirámides de poboación na súa evolución histórica. 50% 

XHB6.3.1. Aplica a teoría da transición demográfica ao caso español. 50% 

XHB6.3.2. Elixe datos e taxas demográficas que amosen a configuración da 
poboación dun territorio. 

50% 
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XHB6.4.1. Comenta o mapa da densidade de poboación actual en España. 50% 

XHB6.5.1. Explica os procesos migratorios antigos que afectan a España. 50% 

XHB6.5.2. Identifica e analiza as migracións recentes. 50% 

XHB6.5.3. Explica as relacións entre comunidades autónomas en relación coas 
migracións interiores. 

50% 

XHB6.6.1. Compara e comenta a poboación das rexións que medran e as que 
diminúen a súa poboación. 

50% 

XHB6.7.1. Analiza un gráfico da estrutura da poboación española. 50% 

XHB6.8.1. Resolve problemas de demografía referidos ao cálculo de taxas de 
poboación. 

50% 

XHB6.9.1. Selecciona e analiza información sobre as perspectivas de futuro da 
poboación española. 

50% 

XHB6.10.1. Presenta e defende información sobre a poboación española salientando 
os aspectos máis significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., nunha 

presentación informática ou en exposicións en directo. 

50% 

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario 

XHB7.1.1. Identifica as actividades agropecuarias e forestais. 50% 

XHB7.1.2. Diferencia as actividades do sector primario doutras actividades 
económicas. 

50% 

XHB7.2.1. Sitúa nun mapa a distribución dos principais aproveitamentos agrarios. 50% 

XHB7.2.2. Achega os aspectos do pasado histórico que incidiron nas estruturas 
agrarias españolas. 

50% 

XHB7.3.1. Selecciona e comenta imaxes que poñen de manifesto as características 
das paisaxes agrarias españolas. 

50% 

XHB7.4.1. Define historicamente, de forma sumaria, a estrutura da propiedade 50% 

XHB7.5.1. Identifica e analiza as características das paisaxes agrarias españolas. 50% 

XHB7.6.1. Achega datos ou gráficos de aspectos estruturais que expliquen o 
dinamismo dun sector agrario dado. 

50% 

XHB7.6.2. Comenta textos xornalísticos que expliquen a situación española na PAC. 50% 

XHB7.7.1. Establece as características e as peculiaridades da actividade pesqueira 
española e galega. 

50% 

XHB7.7.2. Selecciona e analiza novas xornalísticas que tratan problemas pesqueiros 
e identifica a súa orixe. 

50% 
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XHB7.8.1. Confecciona gráficos comparativos do peso específico no PIB das 
actividades agrarias, gandeiras, forestal e pesqueiras españolas fronte a outros 

sectores de actividade. 

50% 

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial 

XHB8.1.1. Selecciona e analiza información sobre os problemas e a configuración da 
industria española. 

50% 

XHB8.1.2. Establece un eixe cronolóxico para explicar a evolución histórica da 
industrialización española. 

50% 

XHB8.1.3. Selecciona e analiza imaxes que amosen a evolución histórica da industria 
española nunha zona concreta ou dun sector concreto. 

50% 

XHB8.2.1. Relaciona o nacemento da industria e a localización de fontes de enerxía e 
materias primas en España. 

50% 

XHB8.3.1. Enumera as características da industria española e as súas diferenzas 
rexionais. 

50% 

XHB8.3.2. Confecciona e analiza gráficas e estatísticas que expliquen as producións 
industriais. 

50% 

XHB8.4.1. Analiza e comenta paisaxes de espazos industriais. 50% 

XHB8.5.1. Sinala nun mapa os asentamentos industriais máis importantes, 
distinguindo entre os sectores industriais. 

50% 

XHB8.5.2. Localiza e describe as rexións industriais e os eixes de desenvolvemento 
industrial. 

50% 

XHB8.5.3. Describe os eixes ou focos de desenvolvemento industrial, e as súas 
perspectivas de futuro. 

50% 

XHB8.6.1. Describe as políticas industriais da Unión Europea e a súa influencia nas 
españolas. 

50% 

Bloque 9. O sector servizos 

XHB9.1.1. Identifica as características do sector terciario español. 50% 

XHB9.2.1. Explica a incidencia do sector servizos para a economía española. 50% 

XHB9.3.1. Describe como se articulan os medios de comunicación máis importantes 
de España (ferrocarrís, estradas, portos e aeroportos). 

50% 

XHB9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes a transcendencia que este sector 
ten para articular o territorio. 

50% 

XHB9.3.3. Describe e analiza mapas que reflictan un sistema de transporte 
determinado. 

50% 

XHB9.3.4. Distingue nun mapa os principais nodos de transporte español. 50% 

XHB9.3.5. Resolve problemas formulados nun caso específico sobre vías de 
comunicación no noso país. 

50% 
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XHB9.4.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento 
comercial. 

50% 

XHB9.5.1. Analiza e explica as desigualdades do espazo turístico. 50% 

XHB9.6.1. Comenta gráficas e estatísticas que expliquen o desenvolvemento turístico 
español. 

50% 

XHB9.6.2. Explica como articulan o territorio outras actividades terciarias. 50% 

XHB9.6.3. Analiza e comenta imaxes do espazo destinado a transportes, comercial 
ou outras actividades do sector servizos. 

50% 

XHB9.7.1. Confecciona esquemas para analizar a influencia do sector servizos na 
economía e no emprego en España, a partir de imaxes que reflictan o seu impacto 

nunha paisaxe. 

50% 

Bloque 10. O espazo urbano 

XHB10.1.1. Define cidade e achega exemplos. 50% 

XHB10.2.1. Analiza e explica o plano da cidade máis próxima ao lugar de residencia, 
ou a máis significativa. 

50% 

XHB10.3.1. Identifica as características do proceso de urbanización. 50% 

XHB10.3.2. Explica e propón exemplos de procesos de planificación urbana. 50% 

XHB10.4.1. Sinala a influencia histórica no plano das cidades españolas. 50% 

XHB10.4.2. Explica a morfoloxía urbana e sinala as partes dunha cidade sobre un 
plano desta. 

50% 

XHB10.5.1. Comenta unha paisaxe urbana a partir dunha fonte gráfica. 50% 

XHB10.5.2. Selecciona e analiza imaxes que expliquen a morfoloxía e a estrutura 
urbana dunha cidade coñecida. 

50% 

XHB10.6.1. Explica a xerarquización urbana española. 50% 

XHB10.7.1. Describe e analiza as influencias mutuas entre a cidade e o espazo que a 
rodea. 

50% 

XHB10.8.1. Selecciona e analiza novas xornalísticas que amosen a configuración e a 
problemática do sistema urbano español. 

50% 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a organización territorial española, partindo 
do concello e da comunidade autónoma. 

50% 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial española a partir de mapas históricos e 
actuais. 

50% 

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial establecida pola Constitución de 
1978. 

50% 
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XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial actual e a da primeira metade do 
século XX. 

50% 

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades autónomas, as principais cidades 
en cada unha e os países fronteirizos de España. 

50% 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os contrastes territoriais existentes na 
organización territorial española. 

50% 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que practican as comunidades autónomas 
en aspectos concretos. 

50% 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que diferencian as comunidades autónomas. 50% 

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos esenciais das políticas territoriais 
autonómicas. 

50% 

Bloque 12. España en Europa e no mundo 

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas xeoeconómicas e sinala aquelas coas 
que España ten máis relación. 

50% 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de España na situación mundial. 50% 

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre as grandes áreas xeoeconómicas 
mundiais. 

50% 

XHB12.2.1. Explica a posición de España na Unión Europea. 50% 

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que a Unión Europea toma en política 
rexional e de cohesión territorial que afectan a España. 

50% 

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou textos que explican a posición de España 
na Unión Europea. 

50% 

XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da globalización con exemplificacións que 
afecten a España. 

50% 

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da aplicación a casos concretos dos 
conceptos de mundialización e de diversidade territorial. 

50% 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión de España en espazos xeopolíticos e 
socioeconómicos continentais e mundiais a partir de distintas fontes de 

información xeográfica. 

50% 

 
 
 
 
 

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia.  2º bacharelato 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo 

de 

consecución 

Bloque 1. As raíces da arte galega 
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PAB1.1.1. Identifica as imaxes rupestres de Galicia en relación coas imaxes 
tribais ou étnicas existentes no mundo. 

50% 

PAB1.1.2. Relaciona as imaxes cun posible significado iconolóxico. 50% 

PAB1.1.3. Compara as imaxes prehistóricas coas de grupos étnicos da 
actualidade, e establece posibles paralelismos. 

50% 

PAB1.1.4. Relaciona a iconografía dos petróglifos con composicións de artistas 
actuais. 

50% 

PAB1.2.1. Analiza o Dolmen de Dombate e debate acerca da súa autenticidade 
simbólica e histórica. 

50% 

PAB1.3.1. Especifica a consideración social, xerarquizadora e relixiosa das 
expresións artísticas da prehistoria en Galicia. 

50% 

PAB1.4.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras prehistóricas: dolmen 
de Axeitos, dolmen de Dombate e lapa de Gargantáns. 

50% 

PAB1.4.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arte prehistórica 
en Galicia: petróglifos de Mogor, Campo Lameiro, Cotobade e Castriño de 

Conxo; tesouro de Caldas de Reis e Casco de Leiro. 

50% 

PAB1.5.1. Realiza un traballo de investigación sobre as construcións megalíticas 
en Galicia. 

50% 

PAB1.5.2. Realiza un traballo de investigación sobre os petróglifos en Galicia. 50% 

PAB1.6.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte prehistórica que se conservan en Galicia. 

50% 

Bloque 2. Idade Antiga 

PAB2.1.1. Describe as características e as funcións dos principais tipos da 
arquitectura castrexa. 

50% 

PAB2.2.1. Explica os trazos principais dos castros, o urbanismo e os sistemas 
defensivos, a partir de fontes históricas ou historiográficas, a través do Castro 

de Viladonga ou do Castro de Baroña. 

50% 

PAB2.3.1. Especifica e explica a tipoloxía da escultura e a ourivaría castrexa: 
torque de Burela, cabeza de Rubiás e guerreiro de Armeá. 

50% 

PAB2.4.1. Describe as características e as funcións dos principais tipos de 
edificios romanos. 

50% 

PAB2.4.2. Explica os trazos principais da cidade romana a partir de fontes 
históricas ou historiográficas e a través das murallas de Lugo. 

50% 

PAB2.4.3. Describe as características esenciais e a función da arquitectura 
relixiosa tardorromana a través do templo de Santalla de Bóveda. 

50% 

PAB2.5.1. Especifica quen eran os/as principais clientes da arte romana, e a 
consideración social da arte e dos/das artistas. 

50% 

PAB2.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras arquitectónicas 
romanas: murallas de Lugo, torre de Hércules, termas de Lugo, ponte romana 

50% 
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de Lugo, ponte maior de Ourense, ponte Lubiáns e ponte do Bibei. 

PAB2.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre un dos seguintes castros en 
Galicia: San Cibrao de Las, Viladonga, Baroña, Santa Trega, Borneiro, Elviña e 

Fazouro. 

50% 

PAB2.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre as pontes romanas en 
Galicia. 

50% 

PAB2.8.1. Explica as construcións castrexas en Galicia e a problemática da súa 
conservación. 

50% 

Bloque 3. Idade Media 

PAB3.1.1. Explica a evolución da escultura paleocristiá. 50% 

PAB3.1.2. Explica a evolución da pintura e o mosaico na arte paleocristiá, con 
especial referencia á iconografía. 

50% 

PAB3.1.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras escultóricas romanas: 
a estela de Tines e o lábaro de Quiroga. 

50% 

PAB3.2.1. Define o concepto da arte prerrománica e especifica as súas 
manifestacións en Galicia. 

50% 

PAB3.2.2. Describe as características xerais das primeiras manifestacións 
artísticas do prerrománico en Galicia: mosteiro de San Pedro de Rocas e a Lauda 

de Modesa (Rebordáns). 

50% 

PAB3.2.3. Describe as características xerais da arquitectura visigótica en Galicia: 
Santa Comba de Bande. 

50% 

PAB3.3.1. Identifica, analiza e clasifica razoadamente no seu estilo as seguinte 
obras: San Xes de Francelos, Santa Eufemia de Ambía, Santa María do Cebreiro, 

Santo Antolín de Toques, Santa María de Mixós, Santa Comba de Bande e a 
capela de San Miguel de Celanova. 

50% 

PAB3.4.1. Describe as características xerais da arte románica en Galicia a partir 
de fontes históricas ou historiográficas. 

50% 

PAB3.4.2. Describe as características e a función das igrexas e dos mosteiros na 
arte románica en Galicia a través dos mosteiros da Ribeira Sacra: Santo Estevo 

de Ribas de Sil, Santa Cristina de Ribas de Sil e Santa María de Ferreira de 
Pantón. 

50% 

PAB3.4.3. Explica as características da escultura e a pintura románica en Galicia, 
con especial referencia á iconografía. 

50% 

PAB3.5.1. Describe as características xerais da arquitectura no primeiro 
Románico en Galicia a través das seguintes obras: basílica de San Martiño de 

Mondoñedo e San Xoán de Vilanova. 

50% 

PAB3.6.1. Relaciona o Camiño de Santiago e a súa importancia relixiosa coa 
aplicación da arte románica. 

50% 

PAB3.6.2. Relaciona a influencia do Camiño co desenvolvemento de Santiago. 50% 
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PAB3.7.1. Describe as características xerais da arquitectura no tardorrománico 
ou protogótico en Galicia a través das seguintes obras: San Lourenzo de 

Carboeiro, mosteiro de Santa María de Oseira e mosteiro de Santa María de 
Armenteira. 

50% 

PAB3.8.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes/as da arte románica. 50% 

PAB3.9.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura 
románica: catedral de Santiago de Compostela, Santa María de Cambre, Santa 
María do Campo, igrexa de Santiago en A Coruña, colexiata de Santa María de 

Sar, Santa María de Salomé, igrexa de Vilar de Donas, San Nicolás de 
Portomarín, catedral de Ourense, Santa María de Baiona e catedral de Santa 

María de Tui. 

50% 

PAB3.9.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura 
románica: fachada de Praterías, Pórtico da Gloria e portada de Santo Estevo de 

Ribas de Miño. 

50% 

PAB3.10.1. Describe as características xerais da arte gótica en Galicia a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 

 

50% 

PAB3.10.2. Describe as características e a evolución da arquitectura gótica en 
Galicia e especifica os cambios introducidos respecto á románica. 

50% 

PAB3.10.3. Describe as características e evolución da escultura gótica en Galicia 
e especifica as súas diferenzas tipolóxicas, formais e iconográficas respecto á 

escultura románica. 

50% 

PAB3.11.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes/as da arte gótica. 50% 

PAB3.12.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura 
gótica nas ordes mendicantes: San Domingos de Bonaval, San Domingos de 

Pontevedra e San Francisco de Betanzos. 

50% 

PAB3.12.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura gótica: 
pórtico da catedral de Tui, porta do Colexio de San Xerome e sepulcro de 

Fernán Peres de Andrade "O Boo". 

50% 

PAB3.13.1. Realiza un traballo de investigación sobre os mosteiros románicos 
situados na Ribeira Sacra. 

50% 

PAB3.13.2. Realiza un traballo de investigación sobre o tratamento iconográfico 
e significado do Pórtico da Gloria. 

50% 

PAB3.14.1. Explica a importancia da arte románica no Camiño de Santiago. 50% 

PAB3.14.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables da arquitectura prerrománica en Galicia. 

50% 

PAB3.14.3. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables da arquitectura románica en Galicia. 

50% 

Bloque 4. Idade Moderna 
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PAB4.1.1. Explica as características esenciais do Renacemento en Galicia e a súa 
periodización a partir de fontes históricas ou historiográficas. 

50% 

PAB4.1.2. Especifica as características da arquitectura renacentista galega e 
explica a súa evolución. 

50% 

PAB4.1.3. Especifica as características da escultura renacentista galega e explica 
a súa evolución. 

50% 

PAB4.2.1. Especifica as relacións entre artistas e clientes/as da arte do 
Renacemento en Galicia. 

50% 

PAB4.3.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da rquitectura 
renacentista en Galicia: colexio de Nosa Señora da Antiga de Monforte, 

mosteiro de Santa María de Montederramo, Hospital Real de Santiago e Pazo 
de Fonseca. 

50% 

PAB4.3.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura 
renacentista en Galicia: estatuas da fachada do mosteiro de San Martiño Pinario 

e retablo da igrexa de Santa María de Castro Caldelas. 

50% 

PAB4.4.1. Explica as características esenciais do Barroco en Galicia a partir de 
fontes históricas ou historiográficas. 

50% 

PAB4.4.2. Especifica as diferenzas entre a concepción barroca da arte e a 
renacentista. 

50% 

PAB4.4.3. Especifica as características da arquitectura barroca galega e explica a 
súa evolución. 

50% 

PAB4.4.4. Especifica as características da escultura barroca galega e explica a 
súa evolución. 

50% 

PAB4.4.5. Especifica as características da pintura barroca galega a través da 
obra de García de Bouzas. 

50% 

PAB4.5.1. Describe o papel desenvolto pola igrexa e a baixa nobreza ou fidalguía 
na arte do Barroco en Galicia. 

50% 

PAB4.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura 
barroca relixiosa en Galicia: obras de Domingo de Andrade, Fernando de Casas, 
Simón Rodríguez, Clemente F. Sarela, Pedro de Monteagudo (mosteiros de San 

Xoán de Poio e Sobrado dos Monxes) e Lucas Ferro Caaveiro. 

50% 

PAB4.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura 
barroca civil en Galicia: pazos rurais e pazos de Fefiñáns, de Oca e de Santa Cruz 

de Ribadulla. 

50% 

PAB4.6.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura barroca 
en Galicia: obras de Francisco de Moure, Gregorio Fernández, Mateo de Prado e 

Xosé Gambino. 

50% 

PAB4.7.1. Explica o século XVIII como época de coexistencia de vellos e novos 
estilos artísticos nun contexto histórico de cambios profundos. 

50% 

PAB4.7.2. Explica as razóns do xurdimento do Neoclasicismo e as súas 
características xerais en arquitectura, escultura e pintura: o foco compostelán. 

50% 
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PAB4.7.3. Explica as características xerais do urbanismo academicista a través 
do Arsenal Real e o barrio da Magdalena en Ferrol. 

50% 

PAB4.8. Describe o papel desempeñado polas ideas do reformismo ilustrado de 
Carlos III a través das academias. 

50% 

PAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura 
neoclásica en Galicia: obras de Domingo Lois Monteagudo e de Melchor de 
Prado y Mariño. Pazo de Raxoi, fachada da Acibecharía, reforma da torre de 

Hércules, casas de Paredes e arquivo do Reino de Galicia en Betanzos. 

50% 

PAB4.9.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura 
neoclásica en Galicia: obras de Manuel de Prado Mariño e Xosé Ferreiro. 

50% 

PAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación sobre o proceso de construción 
e urbanismo do Arsenal Real de Ferrol. 

50% 

PAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación sobre Domingo de Andrade. 50% 

PAB4.10.3. Realiza un traballo de investigación sobre os pazos en Galicia. 50% 

PAB4.11.1. Explica o proceso de barroquización de Santiago. 50% 

PAB4.11.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, das obras máis 
salientables da arte dos séculos XVI a XVIII en Galicia. 

50% 

Bloque 5. Idade Contemporánea 

PAB5.1.1. Entende a importancia da incorporación dos novos materiais á 
arquitectura, diferenciando os estilos que se serven deles. 

50% 

PAB5.1.2. Comprende a transcendencia da incorporación do concepto de 
urbanismo aos ensanches burgueses das cidades de Galicia (Juan de Ciórraga) e 

a xénese dos barrios obreiros. 

50% 

PAB5.1.3. Identifica as principais correntes da escultura galega do século XIX. 50% 

PAB5.1.4. Realiza un traballo de investigación en torno á pintura galega do 
século XIX (tendencias e principais autores/as). 

50% 

PAB5.2.1. Explica as razóns que levaron á planificación dos ensanches burgueses 
nas principais cidades galegas e o seu correlato co deseño dos barrios obreiros. 

50% 

PAB5.3.1. Identifica, analiza e comenta a obra arquitectónica de Jenaro de la 
Fuente e as planificacións urbanísticas de Juan de Ciórraga. 

50% 

PAB5.3.2. Identifica, analiza e comenta a obra escultórica de Isidoro Brocos. 50% 

PAB5.3.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da pintura do século 
XIX en Galicia: obra pictórica da Xeración Doente e de Serafín Avendaño. 

50% 

PAB5.4.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno na arquitectura en Galicia. 

50% 

PAB5.4.2. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 
racionalismo na arquitectura en Galicia. 

50% 
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PAB5.5.1. Define o concepto de vangarda artística en relación co acelerado 
ritmo de cambios na sociedade da época e a liberdade creativa dos artistas 

iniciada no século anterior. 

50% 

PAB5.6.1. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da arquitectura do 
século XX en Galicia: Casa Fonte de San Andrés, Compostela 8, Praza de Lugo 22 

e Casa Rey de Julio Galán y Carvajal; Pazo Municipal da Coruña, de Pedro 
Mariño; Praza de Lugo 13 e Casa Salorio, de Antonio López Hernández; Escolas 

da Fundación Labaca e "O dente de Ouro", de Leoncio Bescansa; Banco de Vigo, 
de Manuel Gómez Román; Concello de Porriño, Teatro García Barbón, Templo 

da Vera Cruz e Templo de Panxón, de Antonio Palacios; Casa Molina, Kiosco 
Alfonso e sanatorio antituberculoso de Cesuras, de Rafael González Villar; 

Banco Pastor, de Antonio Tenreiro; Estadio de Riazor, de Santiago Rey Pedreira; 
Policlínico Cíes, Mercado de Porriño e igrexa de Nosa Señora das Neves, de Xosé 

Bar Boo; Edificio Seat, Edificio Coca-Cola e Estadio de San Lázaro, de Andrés 
Fernández Albalat; Domus, Faro de Punta Nariga e Museo do Mar en Vigo, de 

César Portela; e vivenda unifamiliar en Corrubedo, de Iago Seara. 

50% 

PAB5.6.2. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da escultura do 
século XX en Galicia: Naiciña, Picariña, Ofrenda de San Ramón e San Francisco, 

de Francisco Asorey; Campesiña sentada, Leiteira, Maternidade e Moza 
peiteándose, de Xosé Eiroa; Meus pais, de Xoán Piñeiro; Orlando furioso, de 
Camilo Otero; Mariñeiros e Peregrino loitando contra o vento, de José María 

Acuña; Escultura ao emigrante, de Eduardo Parrado; e Monumento a Eugenio 
D´Ors e Fonte dos Delfíns, de Cristino Mallo. 

50% 

PAB5.6.3. Identifica, analiza e comenta as seguintes obras da pintura do século 
XX en Galicia: obra pictórica de Manuel Colmeiro, Laxeiro, Arturo Souto, 

Fernando Álvarez de Sotomayor, Manuel Pesqueira, Luis Seoane, Eugenio 
Granell, Manuel Prego, Tino Grandío, María Antonia Dans, Maruxa Mallo, 

Manuel Abelenda, Isaac Díaz Pardo, Menchu Lamas, Francisco Lloréns, Urbano 
Lugrís, Alfonso R. Castelao, Xesús Corredoira, Carlos Maside, Xulia Minguillón, 
Reimundo Patiño, Julio Prieto Nespereira, Xaime Quessada e Alberto Datas. 

50% 

PAB5.7.1. Describe o papel dos/das artistas no contexto político do século XX en 
Galicia. 

50% 

PAB5.8.1. Realiza un traballo de investigación sobre a xeración do 25 e o 
GATEPAC en Galicia. 

50% 

PAB5.8.2. Realiza un traballo de investigación sobre os/as artistas do 
movemento renovador "Os Novos". 

50% 

PAB5.9.1. Selecciona unha obra arquitectónica, unha escultura ou unha pintura 
da primeira metade do século XX, de Galicia e xustifica a súa elección. 

50% 

PAB5.9.2. Realiza un traballo de investigación catalogando os bens artísticos de 
Galicia inscritos no Patrimonio Mundial da UNESCO. 

50% 

Bloque 6. Patrimonio industrial e cultural en Galicia 

PAB6.1.1 Explica o proceso de configuración do patrimonio industrial e cultural 50% 
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en Galicia. 

PAB6.2.1. Describe a importancia da protección do patrimonio industrial e 
cultural en Galicia. 

50% 

PAB6.2.2. Define o concepto de patrimonio industrial (arqueolóxico, antigo, 
moderno e contemporáneo), da historia industrial, da economía industrial, da 

socioloxía industrial e da historiografía industrial. 

50% 

PAB6.2.3. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: lugares 
produtivos (obradoiros, minas, muíños, fornos, fábricas e sitios onde se produza 

calquera proceso produtivo). 

50% 

PAB6.2.4. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: almacéns e 
depósitos onde se garde a materia prima. 

50% 

PAB6.2.5. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: servizos, 
onde se xere enerxía ou se abasteza auga. 

50% 

PAB6.2.6. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: 
comunicacións, calquera medio de transporte, a súa infraestrutura e a súa 

paisaxe. 

50% 

PAB6.2.7. Describe a tipoloxía do patrimonio industrial en Galicia: lugares 
sociais onde se desenvolvan actividades relacionadas cunha actividade 

industrial. 

50% 

PAB6.3.1. Especifica os problemas do patrimonio industrial en Galicia: 
conservación ou restauración. 

50% 

PAB6.4.1. Realiza un traballo de investigación sobre o patrimonio industrial en 
Galicia: os chozos do Suído, muíños, fornos, fábricas de fariñas, arsenal, pontes 

de ferro, ferrocarrís, minas, torres, etc. 

50% 

PAB6.5.1. Explica o proceso de configuración do patrimonio cultural en Galicia. 50% 

PAB6.5.2. Define o concepto de patrimonio cultural de Galicia. 50% 

PAB6.5.3. Describe a tipoloxía do patrimonio cultural inmaterial. 50% 

PAB6.6.1. Especifica a riqueza, a diversidade e a extensión xeográfica do 
patrimonio cultural inmaterial en Galicia: 

Tradicións e expresións orais: lendas, contos, etc. 

Actos festivos, sociais e rituais. 

Música, danza e representacións teatrais tradicionais. 

Coñecementos, técnicas e prácticas tradicionais. 

Técnicas artesanais tradicionais. 

50% 

PAB6.7.1. Realiza un traballo de investigación sobre o patrimonio cultural en 
Galicia: os Camiños de Santiago. BIC. 

50% 

PAB6.7.2. Realiza un traballo de investigación sobre o patrimonio cultural en 
Galicia: turismo e patrimonio artístico e cultural. 

50% 

PAB6.7.3. Realiza un traballo de investigación sobre o patrimonio cultural 50% 
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inmaterial en Galicia: técnica artesanal tradicional na pesca galega; o xeito e o 
cerco real. 
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