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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Analizar as relacións entre o bloque de USA e a URSS para 
comprender o concepto da “Guerra Fría”. 

B1.1.1 Interpreta a evolución dos EEUU e da URSS e os seus aliados a partir de 
fontes literarias e audiovisuais. 

B1.1.2 Utiliza fontes históricas e historiográficas para comprender e explicar 
conflitos da época da guerra fría. 

B1.2 Organizar os feitosmáis importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e comprender os límites da descolonización e 
da independencia nun mundo desigual. 

B1.2.1 Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 
B1.2.2 Distingue contextos diferentes do mesmo proceso. Por exemplo: África 
subsahariana (anos 50 e 60) e a India. 

B1B1.3 Contrastar as vantaxes e inconvenientes da evolución económica, 
política, social e cultural dos grandes bloques políticos do século XX e as 
consecuencias inmediatas e posteriores. 

B1.3.1 Relaciona a organización política coa evolución social, económica e 
cultural dos dous grandes sistemas socioeconómicos de finais do século 
XX. 

B1.3.2 Desenvolve unha actitude crítica ante os diferentes enfoques dun 
mesmo feito histórico, analizando e contrastando as fontes de 
información. 

B1.3.3 Sopesa as consecuencias positivas e os problemas que xeran as 
diferentes posturas para tomar decisións políticas e económicas. 

B1.4.1 Analizar o establecemento da ditadura en España, a súa 
evolución e consecuencias. 

B1.4.1 Coñece o proceso que conduxo da Guerra Civil á Ditadura. 

B1.4.2 Coñecer os principias feitos que conducironao cambio político e 
social na España despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións 
sobre ese proceso. 

B1.4.2 Describe a situación da posguerra durante a ditadura española na 
relación con outros contextos similares. 

B1.4.3 Enxuicia as consecuencias do réxime ditatorial en España no século XX. 
B1.4.4 Elabora unha cronoloxía de acontecementos fundamentais da 

transición española. 
B1.4.5 Valora os acertos do proceso de democratización en España. 
B1.4.6 Analiza feitos e acontecementos conflitivos na España democrática. 

B1.5 Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución 
tecnolóxica. Consecuencias. 

B1.5.1 Busca na prensa novas sobre algún sector con relacións globalizadas e 
elabora argumentos a favor e en contra. 

B2.1 Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa B2.1.1 Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a 
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emprendedora, analizando os requisitos de distintos postos de traballo 
e actividades empresariais. 

formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a 
actividade dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e 
benestar social. 

B2.1.2 Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional da 
súa contorna, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de traballo 
en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada 
un deles. 

B2.2 Tomar decisións sobre o itinerario vital propio comprendendo as 
posibilidades de emprego, o autoemprego e a carreira profesional en 
relación coas habilidades persoais e as alternativas de formación e 
aprendizaxeao longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e 
valorando a opción do autoemprego e a necesidade de formación ao 
longo da vida. 

B2.2.1 Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as 
posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais e valorando a 
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados no mes 
presencial e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, traballos e textos entregados por mail, a través 
do DRIVE 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Entrega de cuestionarios sobre textos ou vídeos expostos: 50% 
2. Entrega de traballos de síntese, análise ou investigación:50% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun 
traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Comprensión das temáticasexpostas e produción do 100% das tarefas 
encargadas.  
 

Criterios de cualificación: 
Acadar o cumprimento polo menos ao 50% dos estándares de aprendizaxe 
exixibles estipulados. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos cuestionarios e traballos encargados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre(recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados no mes de clases 
presenciais, mais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

✓ Usamos o gmail, para o envío de tarefas e documentos, que 
corriximos no DRIVE. 

✓ Os recursos son materiais baixados da páxina da Xunta de 
Educación para adultos (temario da ESA), material de 
elaboración propia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


