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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

Introdución. 
 

Centro. 

O IES de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, 

parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou a súa actividade 

en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 1989 o centro 

fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu 

carón.   

A oferta educativa do Centro abarca dende a ESO e o Bacharelato (Científico-

Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio 

(Xestión Administrativa e Electromecánica de Vehículos) e Superior (Administración e 

Finanzas), a Formación Profesional Básica (Mantemento de Vehículos e servizos 

Administrativos) ata a ensinanza de adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos 

e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa). 

 

Alumando. 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar 

o 1º curso nos distintos niveis e o que xa é alumnado do Centro nos demais cursos. No 

primeiro grupo atópase o alumnado de 1º de ESO, que provén maioritariamente dos tres 

centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), mentres que en 1º de 

Bacharelato a procedencia do alumnado é do noso Centro (4º de ESO), do IES de 

Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos 

Formativos, unha parte do alumnado tamén é do propio centro, e o resto ten distinta orixe: 

Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, 

Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que ocasionalmente 

se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na 

falta de esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas 
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máis influentes nos concellos de orixe, como son a vitivinícola e o turismo. Deste xeito, 

a ligazón do alumnado a estas actividades reduce, ao longo do curso e sobre todo na 

convocatoria extraordinaria de setembro, o seu rendemento académico como resultado da 

importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social. 

Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de 

Bacharelato, porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe. Isto ás veces é 

consecuencia de non ter desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo, dado que 

non están afeitos a esforzarse e cústalles traballo aprender a aprender. Por outra parte, os 

casos de indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case 

exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB). 
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Composición do departamento. 
No presente curso o departamento de Xeografía e Historia esta composto polos seguintes membros: 

 

Mª Teresa Fidalgo Villaverde. 

 

 

 

 

• Historia da Arte en 2º BACH-B/C. (4 horas) 

• Xeografía e Historia en 4º ESO-A. (3 horas) 

• Xeografía e Historia en 4º ESO-B. (3 horas) 

• Xeografía e Historia en 4º ESO-B. (3 horas) 

• Coordinación biblioteca. (8 horas) 

 

Patricia Díaz González. 

 

• Xeografía e Historia 1º ESO (3 horas) 

• Xeografía e Historia 1º ESO (desdobre). (3 horas) 

• Valores éticos Historia 1º ESO. (2 horas) 

• Xeografía e Historia de 2º ESO. (3 horas) 

• Educación en Igualdade de Xénero en 2º de ESO (materia optativa) (1 hora) 

• 1º de Bac. C. Historia do Mundo Contemporáneo. (4 horas) 

• 1º de Bac. D. Historia do Mundo Contemporáneo. (4 horas) 

 

José Ramón Pérez Calvelo. 

  

• Historia de España 2º BACH-A. (3 horas) 

• Historia de España 2º BACH-B. (3 horas) 

• Historia de España 2º BACH-C. (3 horas) 

• Xeografía e Historia 3º ESO- A. (3 horas) 

• Xeografía e Historia 3º ESO- B. (3 horas) 

• Xeografía e Historia 3º ESO- C. (3 horas) 

• Xefatura de departamento (2 horas) 
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Diana Vilas Meis. 

Permutou durante este curso con Marcos 

Chaves Montenegro 

 

• Xeografía de 2º Bacharelato. (4 horas) 

• Xeografía e Historia 1º ESO- A. (3 horas) 

• Xeografía e Historia 1º ESO- (desdobre). (3 horas) 

• ESA II: ámbito sociolingüístico. (4 horas) 

• FP Básica I. Administrativo. (5 horas) 

Álvaro Fernández Real. 

 
• Xeografía e Historia de 2º de ESO. (3 horas) 

• Xeografía e Historia de 2º de ESO. (3 horas) 

• Reforzos de Biblioteca. (2 horas) 

• Departamento de Música (2 horas). 

• Departamento de Inglés (8 horas) 
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Marco legal. 
A normativa legal que rexe esta programación é a que segue:   

• Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro  polo  que  se  establece  o  

currículo  básico  en  Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. BOE do 

3 de xaneiro de 2015. 

• Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa. 

BOE do 10 de decembro de 2013. 

• Orde ECD/65/2015 do 21 de xaneiro pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. BOE do 29 de xaneiro de 

2015. 

• Decreto  86/2015  de  25  de  xuño  polo  que  se  establece  o  currículo  en  

educación  secundaria  obrigatoria e do bacharelato. DOG do 29 de xuño de 

2015. 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 Entendemos as competencias clave como a capacidade de poñer en práctica de 

forma integrada, en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as 

actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe os saberes, as 

habilidades e as actitudes que programamos para as materias do Departamento de 

Xeografía e Historia.   

 Os procedementos que empregaremos para desenvolver a nosa actividade 

docente, e que van permitir acadar as competencias clave, son os seguintes: 

 -Indagación e investigación a través de hipóteses e conxecturas, observación e recollida 

de datos, organización e análise dos datos, confrontación das hipóteses, interpretación, 

conclusións e comunicación das mesmas. 

 -Tratamento da información grazas á recollida e rexistro de datos, análise crítica das 

informacións, a inferencia e o contraste. 

 -A explicación multicausal coa comprensión e análise dos numerosos factores causais 

que interveñen na determinación dos fenómenos históricos, xeográficos, sociais e 

humanos.  
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 O desenvolvemento da área pretende posibilitar que o alumnado acade as 

competencias clave, e isto intentará levarse a cabo a través das actitudes e valores como 

o rigor e a curiosidade científica, a conservación e valoración do patrimonio, o respecto 

e tolerancia ás ideas e crenzas doutras persoas e sociedades, a valoración e defensa da paz 

mundial, a responsabilidade fronte aos problemas colectivos e o sentido da solidariedade. 

 Estas estratexias materializaranse en técnicas como: 

o Os mapas de contidos. 

o As representacións plásticas.  

o Comentarios de texto e obras artísticas.  

o O debate, diálogo e coloquio.     

  ► Desenvolvemento das  competencias clave nas materias do Departamento de  

Xeografía e Historia: 

   1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). A contribución dende a 

Xeografía e Historia a adquisición desta competencia está determinada polo uso da lingua 

como principal instrumento para organizar o pensamento, para aprender e para explicar, 

e como vehículo de comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe. Dende a Xeografía 

e Historia é posible adquirir e utilizar correctamente un vocabulario preciso e específico. 

Permiten o dominio das habilidades de ler e escribir diferentes tipos de textos como 

elementos de información social e histórica. Axudan a desenvolver a capacidade de 

expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando estas con rigor e precisión. 

     2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y 

tecnoloxía.(CMCCT). A Xeografía e Historia axudan á consecución desta competencia 

grazas ao traballo con materiais estatísticos (táboas, listados, gráficos ou diagramas) e á 

realización de cálculos matemáticos sinxelos para comprender ou comparar fenómenos 

de carácter social, económico ou xeográfico. Así mesmo fomentase o uso do método 

científico na elaboración de proxectos ou traballos de investigación. 

     3. Competencia dixital (CD). A Xeografía e Historia vai contribuír ao 

desenvolvemento de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información 

e transformala en coñecemento nun medio dixital. Permiten insistir en que a información 

é preciso saber utilizala, xa que por si mesma non produce unha forma axeitada de 

coñecemento. Axudan a comprender e integrar a información nos esquemas previos de 

coñecemento, así como para capacitar a transmisión desta información dun xeito eficaz 

cara a outras persoas. 
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     4. Competencia para aprender a aprender. (CAA) A Xeografía e Historia, no seu 

desenvolvemento metodolóxico, axudan á consecución de ferramentas que facilitan a 

aprendizaxe e permiten atopar respostas que se correspondan cun coñecemento racional, 

orientando os procesos de aprendizaxe. 

      5. Competencia social e cívicas. (CSC) A Xeografía e Historia facilitan as relacións 

dentro dun modelo de sociedade cada vez máis plural, permitindo a comprensión da 

realidade social. Axudan á conformación das identidades sociais e territoriais. Constrúen 

as categorías de tempo e espazo social, permitindo a construción do tempo e espazo 

persoal no alumnado. Incorporando a visión de que o mundo no que vivimos é froito das 

decisións que tomaron os nosos antepasados máis ou menos libremente; e permitindo o 

desenvolvemento dunha competencia social democrática. Ao mesmo tempo intenta que 

o ser humano organice unha interacción responsable co medio. O alumnado adquire a 

conciencia de que o futuro está condicionado polas nosas decisións e actuacións, e adopta 

unha posición comprometida e responsable ante este. Aplican unhas metodoloxías 

participativas, interactivas e dialóxicas, propiciando as habilidades para participar na vida 

cívica, asumir valores democráticos e cumprir os deberes.  

       6. Sentido de iniciativa persoal e espírito emprendedor (CSIEE). A Xeografía e 

Historia van contribuír a adquisición desta competencia mediante a planificación das 

tarefas, a racionalización no traballo dos contidos ou a elección das técnicas de estudo. 

      7. Conciencia e expresións culturais(CCEC). A contribución da Xeografía e 

Historia concrétase facilitando a selección e coñecemento de obras de arte máis 

relevantes, ben polo seu significado na caracterización de estilos e artistas. Isto vai 

permitir apreciar, comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas, 

materiais e inmateriais, ou utilizalas para o enriquecemento persoal. Todo isto nos leva a 

estimar as obras de arte como elementos do patrimonio cultural. 

 

OBXECTIVOS DA MATERIA DE  BACHARELATO. 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan:  

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
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corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

 As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son fundamentais 

a hora de construír os alicerces dunha comunidade cohesionada que poida 

autorreproducirse mellorando o clima socioeducativo do que o noso centro é unha peza 

fundamental, xa que debemos ter en conta sempre que somos o único centro de 

bacharelato do Concello de Sanxenxo. Os nosos alumnos e alumnas formarán nun futuro 

inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito que xogarán un papel clave na 

nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo en conta 

que una das principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é 

fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito 

universitario é fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos ter en conta sempre que 

preparamos desde o bacharelato a futuro alumnado universitario e de ciclos formativos 

superiores polo que este obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla 

oferta de formación tanto científica coma tecnolóxica, situada no ámbito máis próximo 
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na USC ou na Universidade de Vigo, así como numerosos ciclos formativos superiores 

localizados na propia provincia. Polo que a consecución de dito obxectivo en alto grao é 

fundamental para garantir o éxito académico posterior que repercutirá a medio e longo 

prazo no propio desenvolvemento económico do ámbito do noso centro a través da 

preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior, debemos facer comprender os elementos e os 

procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos, coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente 

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego e a 

súa propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas capacidades 

son esenciais á hora do desenvolvemento persoal así como no acceso ao mercado laboral 

ou en estudos superiores, por non esquecer a propia actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. Estas capacidades están destinadas tanto 

a formación persoal como a profesional e pública, nunha contorna especialmente 

depredada polo urbanismo descontrolado, ausente en moitos casos dun patrón estético 

respectuoso con entorno histórico-artístico e natural, é indispensable a formación estética 

e crítica dos futuros cidadáns e cidadás de pleno dereito para que dita dinámica poida 

chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables (debemos ter en conta que a nosa comarca 

foi no pasado un dos maiores centros de entrada de estupefacientes), así como estar alerta 

dos elevados índices de  hábitos tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, 

obesidade, etc.) que azoutan Galicia en xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. Nun 

contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o propio das Rías Baixas no que 

a nosa comarca é un lugar central, cobra especial relevancia esta capacidade. O uso do 

transporte, tanto público como privado, é indispensable para a mobilidade na nosa 

contorna, polo que formar individuos concienciados redundará de maneira especialmente 

positiva. 
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p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os nosos alumnos e 

alumnas han de ser conscientes do importante que é a conservación de todos estes 

elementos por si mesmos e como achega á conservación global. 
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CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
DOS SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, COMPETENCIAS 
CLAVE E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NA 
HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHARELATO. 
UNIDADES: 

1. A Prehistoria na Península Ibérica. 

2. A Idade Antiga na Península Ibérica, dende os pobos prerromanos ata as 

conquistas xermánicas. 

3. A Idade Media: Al-Ándalus (ss. VIII- XV). 

4. A formación dos Núcleos de Resistencia, a Reconquista e o Feudalismo. 

5. A Fin da Idade Medias: A crise da Baixa Idade Media e a creación de España. 

6. A conquista e colonización de América e a creación do Imperio Español. 

7. Os Austrias en España. 

8. A chegadas dos Borbóns e o reformismo borbónico (1700-1808 ) 

9. A Ilustración en España. 

10. A Crise do Antigo Réxime ata a Guerra de Independencia. 

11.  O reinado de Fernando VII (1808-1833). 

12. O reinado de Isabel II e a creación do Estado Liberal ( 1833-1868). 

13. O Sexenio Democrático ( 1868- 1874) 

14. A economía española do s. XIX. 

15. Sociedade e movementos sociais do século XIX. 

16. A Restauración borbónica (1875-1902) 

17. A crise da Restauración borbónica (1902- 1931) 

18. A  Segunda República (1936-1939) 

19. A Guerra Civil (1936- 1939). 

20. A ditadura franquista(1939- 1975) 

21. Transición. 

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

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

1 ata  22 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.  

X X X Procura información de interese sobre a 
importancia cultural e artística dun personaxe 
historicamente salientable, un feito ou un 
proceso histórico, e elabora unha breve 
exposición 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

• CCEC 

• Observación na aula e nas probas 
escritas 

• R1, R9, R7 e/ou R11 

 

1 ata  22 HEB0.2.1. Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos 

históricos. 

X X X Representa unha liña do tempo situando 

nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados 

feitos ou procesos históricos. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• Observación na aula e nas 

probas escritas traballo. 

• R7 

1 ata  22 HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas. 

X X X Responde a cuestións propostas a partir de 
fontes históricas e historiográficas. 

• CMCCT 

• CAA 

• CSC 

• Proba escrita. 

• R2, R3 e/ou R5  

1 ata  22 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. 

X X X Distingue o carácter das fontes históricas non 
só como información, senón tamén como 
proba para responder ás preguntas que se 
formulan os/as historiadores/as. 

• CMCCT 

• CAA 

• CSC 

• Observación na aula e Proba 

escrita. 

• R5. 
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 Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía Visigoda (711) 

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

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

▪ CCL 

▪ CCS 

▪ Proba escrita. 

▪ R3 

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

X   Identifica  imaxes de pintura paleolítica e 
neolítica. 

▪ CCEC ▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R6. 

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

X   Describe as técnicas metalúrxicas e explica 
as súas repercusións 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Proba escrita- Traballo. 

▪ R6. 

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

X   Resume as características principais do 
reino de Tartesos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R3 

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

X   Explica o diferente nivel de 
desenvolvemento das áreas celta e ibérica 
en vésperas da conquista romana , o reino 
de Tartesos e os colonizadores fenicios e 
gregos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R3 

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

X    Delimita nun mapa as áreas ibérica e celta. ▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R1. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R3 e/ou R5 

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

X   Compara o ritmo e grao de romanización 
dos territorios peninsulares. 

▪ CCL 

▪ CSC  

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R3 e/ou R5 

2 HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por X   Resume as características da monarquía ▪ CCL ▪ Proba escrita. 
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que alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. visigoda. ▪ CSC ▪ R3 e/ou R5. 

2 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. 

X   Procura información de interese (en libros 
e internet) sobre o mantemento cultural e 
artístico do legado romano na España 
actual, e elabora unha breve exposición. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪  Proba escrita. 

▪ R7 

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

X    Partindo de fontes historiográficas, 
responde a cuestións ou situacións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪  Proba escrita. 

▪ R5 

 

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

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3 

3 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. 

X    Representa unha liña do tempo desde 711 
ata 1474 e sitúa nunha ringleira os 
principais acontecementos relativos a Al-
Andalus e noutra os relativos aos reinos 
cristiáns. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R7 

3 HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. X   Describe a evolución política de Al-
Andalus. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 
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3-4 HEB2.2.1. Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen 
ao mapa político da Península Ibérica ao remate da Idade Media. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪  Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3 

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

X   Comenta o  sistema de repoboación, así 
como as súas causas e as súas 
consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

X   Explica o réxime señorial. ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R6 e/ou R7. 

 

4 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. 

X   Elabora unha breve exposición sobre o 
Camiño de Santiago. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7 
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Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

5 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. 

X   Describe as características do novo 
Estado creado polos Reis Católicos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Pralloba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

5-6 HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis 
relevantes de 1492. 

X   . Explica as causas e as consecuencias 
dos feitos máis relevantes de 1492. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

X   Analiza as relacións dos Reis Católicos 
con Portugal e os obxectivos que 
perseguían. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

5-6 HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante 
o século XVI. 

X    Explica a expansión colonial en América ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7. 

 

5-6 HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas 
consecuencias para España, Europa e a poboación americana.  

X   Analiza a política respecto a América no 
século XVI 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R6 e/ou R7. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3 

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

X   Explica os principais proxectos de reforma 
do Conde Duque de Olivares. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3 
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6 HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas 
consecuencias para a monarquía hispánica e para Europa. 

X   Analiza as causas da guerra dos Trinta 
Anos e as súas consecuencias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

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

X    Comenta as rebelións de Cataluña e 
Portugal de 1640. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

X   Explica os principais factores da crise 
demográfica e económica do século XVII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

4-5-6 HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa 
nela os principais acontecementos históricos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R7 

 

6 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. 

X   Elabora unha breve exposición sobre os 
seguintes pintores do Século de Ouro 
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez e Murillo. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7 
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                                                        Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

X   Explica as causas da Guerra de 
Sucesión Española. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

 

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

X   Características da nova orde europea 
xurdida da Paz de Utrecht e. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2 e/ou R3. 

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

X   Define os decretos de nova planta. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

X   Explica as medidas que adoptaron  os  
Borbóns para sanear a Facenda Real. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5.. 

 

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

X   Describe as relacións Igrexa-Estado. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Explica a evolución demográfica do 
século XVIII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Desenvolve os principais problemas 
da agricultura e as medidas 
impulsadas por Carlos III 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

8 HEB4.3.3. Explica a política industrial da monarquía e as medidas X   Explica a política industrial da ▪ CCL ▪ Proba escrita. 



22 
 

adoptadas respecto ao comercio con América. monarquía e as medidas adoptadas 
respecto ao comercio con América. 

▪ CSC ▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Especifica as causas da engalaxe 
económica de Cataluña no século 
XVIII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Comenta as ideas fundamentais da 
Ilustración 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Razoa a importancia dos valores da 
Ilustración. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

10 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. 

X    Resume  as relacións entre España e 
Francia desde a Revolución Francesa 
ata o comezo da Guerra de 
Independencia. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 e/ou R5. 

10-11 HEB5.1.2. Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a 
composición dos bandos en conflito e o desenvolvemento dos 
acontecementos. 

X   Describe a Guerra da Independencia. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Compara as Cortes de Cádiz coas 
estamentais do Antigo Réxime. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

X   Comenta as características esenciais da 
Constitución de 1812. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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11 HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas 
durante o reinado de Fernando VII. 

X   . Detalla o conflito entre liberais e 
absolutistas durante o reinado de 
Fernando VII. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

11-12 HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que 
contaba inicialmente.  

X   Define o carlismo e resume a súa orixe. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7. 

 

10-
11-12 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

10-
11-
12-13 

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. 

X   Explica o sistema político e estrutura 
social, d o réxime liberal burgués. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

11-14 HEB5.4.1. Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de 
independencia das colonias americanas. 

X   Explica o proceso de independencia das 
colonias americanas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7. 

12-14 HEB5.4.2. Especifica as repercusións económicas para España da 
independencia das colonias americanas. 

X   Especifica as repercusións económicas 
para España da independencia das 
colonias americanas 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7.. 

11-
12-13 

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

X   Elabora unha breve exposición sobre a  
visión da guerra según Goya. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R6 e/ou R7.. 
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                                               Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874) 

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

11-12 HEB6.1.1. Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu 
ideario e os seus apoios sociais. 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R5, R6 e/ou R7.. 

 

11-12 HEB6.1.2. Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras 
guerras carlistas.  

X    Especifica as causas e consecuencias 
das dúas primeiras guerras carlistas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R5, R6 e/ou R7. 

12-
13-14 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R7. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

12 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.  

X   Resume as etapas da evolución política 
do reinado de Isabel II 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

12-14 HEB6.2.3. Explica as medidas de liberalización do mercado da terra 
levadas a cabo durante o reinado de Isabel II. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

12-14 HEB6.2.4. Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos dunha e outra. 

X   Describe as desamortizacións ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

X   Especifica as características da nova 
sociedade de clases 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

X   Compara o Estatuto Real de 1834 e as 
Constitucións de 1837 e 1845. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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▪ CSC 

13 HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.   X  Explica as etapas políticas do Sexenio 
Democrático. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

 

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

 X  Describe as características esenciais da 
Constitución democrática de 1869. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Identifica os grandes conflitos do 
sexenio. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

 

 

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

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

 X  Explica os elementos fundamentais do 
sistema político ideado por Cánovas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

 X  Especifica as características esenciais 
da Constitución de 1876 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Describe o funcionamento real do 
sistema político da Restauración. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

13-
16-17 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R7. 
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▪ CSC 

16-17 HEB7.2.1. Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

16-17 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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Explica o papel político dos militares no 
reinado de Afonso XII. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

 

13-16 HEB7.3.2. Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da 
terceira guerra carlista.  

 X   Describe  as repercusións da terceira 
guerra carlista. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo. 

▪ R 5, R6 e/ou R11. 

 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

16-17 HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as 
consecuencias territoriais do Tratado de París. 

 X  Sinala os principais feitos do desastre 
colonial de 1898 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

16-17 HEB7.4.3. Especifica as consecuencias para España da crise do 98 
nos ámbitos económico, político e ideolóxico. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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                                          Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un desenvolvemento insuficiente 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias 
clave 

Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita-Traballo.  

▪ R5.  

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. Traballo.  

▪ R 5. 

 

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

 X  Explica os efectos económicos das 
desamortizacións de Mendizábal e 
Madoz. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

13-
14-
16-17 

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

 X  Explica as actuacións de proteccionistas 
e librecambistas ao longo do século XIX. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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14 HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á 
banca moderna. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

13-14 HEB8.2.9. Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus 
efectos. 

 X  Explica a reforma Mon-Santillán da 
Facenda pública e os seus efectos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

13-14 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. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de Avaliación 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R7. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪  R3 e/ou R5. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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17 HEB9.2.3. Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias 
da intervención de España en Marrocos entre 1904 e 1927. 

 X  Analiza as consecuencias da 
intervención de España en Marrocos 
entre 1904 e 1927. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Analiza a crise xeral de 1917. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Describe a evolución da ditadura de 
Primo de Rivera. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

17 HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía.  X  Explica as causas da caída da 
monarquía. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 X  Analiza os efectos da I Guerra Mundial 
sobre a economía española. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

17 HEB9.4.2. Explica os factores da evolución demográfica de España no 
primeiro terzo do século XX. 

 X  Explica os factores da evolución 
demográfica de España no primeiro 
terzo do século XX. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

18 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. 

  X Explica as causas que levaron á 
proclamación da II República. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Diferencia as forzas de apoio e 
oposición á República. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 



30 
 

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

  X Resume as reformas impulsadas 
durante o bienio reformista da 
República. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  

  X Especifica as características esenciais 
da Constitución de 1931. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Analiza o proxecto de reforma agraria ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Compara as actuacións do bienio 
radical-cedista coas do bienio anterior. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Describe a Revolución de Asturias de 
1934. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X  Explica as causas da formación da 
Fronte Popular e as actuacións tras o 
seu triunfo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

18-19 HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra Civil.   X Especifica os antecedentes da Guerra 
Civil. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Relaciona a Guerra Civil española co 
contexto internacional. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

19 HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde   X Sintetiza nun esquema as grandes ▪ CCL ▪ Proba escrita. 
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o punto de vista militar. fases da guerra, desde o punto de vista 
militar. 

▪ CSC ▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita.Traballo. 

▪ R7 

17-
18-19 

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

  X Elabora unha breve exposición sobre a 
Idade de Prata da cultura española. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ Traballo. 

▪ R6 e/ou R7. 

 

                                        Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975) 

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

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

 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

 

  X Explica a organización política do 
Estado franquista. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 
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20 HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a evolución política e as 
transformacións económicas e sociais de España desde 1959 ata 
1973. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Especifica as causas da crise final do 
franquismo desde 1973. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Relaciona a evolución política do 
réxime cos cambios que se producen 
no contexto internacional. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Explica a política económica do 
franquismo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Describe as transformacións que 
experimenta a sociedade española 
durante os anos do franquismo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Traballo. 

▪ R7. 

 

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

  X Elabora unha breve exposición sobre a 
cultura do exilio durante o franquismo. 

▪ CCL 
CD 

▪ CSIEE 
CCEC 

▪ Traballo. 

▪ R6 e/ou R7 
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                        Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

 

Unidades Estándares de aprendizaxe  T1 T2 T3 Grao Mínimo de Consecución Competencias clave Procedementos e Instrumentos de 
Avaliación 

20-21 HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a 
morte de Franco, e quen defendía cada unha. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

  X Describe o papel desempeñado polo Rei 
durante a transición. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

21 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. 

  X Describe as actuacións impulsadas polo 
presidente de Goberno Adolfo Suárez 
para a reforma política do réxime 
franquista. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

21-22 HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e aprobación da 
Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

  X Explica o proceso de elaboración e 
aprobación da Constitución de 1978 e as 
súas características esenciais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

21-22 HEB12.2.2. Describe como se estableceron as preautonomías de 
Cataluña e o País Vasco. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Traballo.  

▪ R5. R6 e/ou R7. 

 

22 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. 

  X Elabora un esquema coas etapas 
políticas desde 1979 ata a actualidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

22 HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social de España desde a   X Analiza a evolución económica e social ▪ CCL ▪ Proba escrita. 
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segunda crise do petróleo en 1979 ata o comezo da crise financeira 
mundial de 2008. 

de España desde a segunda crise do 
petróleo en 1979 ata o comezo da crise 
financeira mundial de 2008. 

▪ CSC ▪ R2, R3 e/ou R5. 

 

22 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. 

  X Analiza o impacto da ameaza terrorista 
sobre a normalización democrática de 
España. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 e/ou R5. 

21-22 HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos 
días, e sitúa nela os principais acontecementos históricos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Traballo. 

▪ R7 

 

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

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Traballo.  

▪ R3, R5 e/ou R6. 
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METODOLOXÍA. 
Para analizar a metodoloxía vaise partir das seguintes premisas: 

▪ Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os 

novos contidos a través de actividades de adquisición, repaso e reforzo. 

▪ Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co 

obxectivo de crear interese e motivación. 

▪ Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de 

razoamento e as iniciativas persoais. 

▪ Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 

▪ Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, 

desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares 

que sexan precisas. 

▪ Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 

▪ Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha 

iniciativa investigadora. 

▪ Potenciar a lectura e a busca de información, así como favorecer o tratamento 

da información como fonte de coñecemento e entretemento. 

▪ Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a 

aprendizaxe de forma autónoma. 

▪ Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo 

individual e o cooperativo. 

▪ Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 

▪ Facer un uso habitual das TIC. 

▪ Recalcar o papel do profesorado como un medio motivador para que o alumnado 

teña unha actitude favorable cara os contidos da materia. 

Os contidos da área presentaranse organizados en conxuntos temáticos de carácter 

analítico e disciplinar, que aparecen denominados como bloques. 

A Xeografía e Historia permite desenvolver unha metodoloxía que compare o 

inmediato e o afastado, o propio e o alleo, o máis concreto e o máis abstracto, xustificando 

así a importancia que no currículo debe concederse ós aspectos da Xeografía, a Historia 

e a cultura de Galicia. Non se pode esquecer, á hora de introducir contidos metodolóxicos, 

a importancia de saber interpretar fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da 
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causalidade múltiple e a intencionalidade na interpretación dos procesos, o uso axeitado 

da información e o manexo da documentación. 

A finalidade das materias deste departamento concrétase en dar unha visión global 

do mundo e un conxunto de valores para que alumnas e alumnos adopten unha actitude 

ética e comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria. O alumnado tense que 

implicar na aprendizaxe, e ten que adquirir as habilidades que lle permitan construír os 

seus propios esquemas explicativos para comprender o mundo no que vive, construír a 

súa identidade persoal, interactuar en situacións variadas e continuar aprendendo. Na 

práctica docente empreganrase os recursos didácticos necesarios que permitan 

desenvolver os contidos das materias de Xeografía e Historia (como compoñentes das 

competencias básicas) e, deste xeito, poder alcanzar os obxectivos en cada unha das 

materias. 

MATERIAIS E RECURSOS. 
Un aspecto fundamental da metodoloxía son os materiais e recursos didácticos, 

facendo especial mención ós materiais escritos, incluíndo os libros de texto, a prensa 

periódica, dicionarios, atlas históricos, mapas históricos e xeográficos, recursos en rede e 

os materiais audiovisuais (documentais e películas). No caso da materia Historia de 

España de 2º de Bacharelato non se propón ningún libro de texto obrigatorio. O profesor 

encargado da materia utilizará material de elaboración propia, así como fotocopias, 

fichas, que por unha parte poderá serlle entregado ao alumnado pero tamén proxectado 

co canón. Tamén se empregaran diferentes recursos da rede, presentacións e outro tipo de 

recursos variados (blogs, podcast, google classroom, etc.) a medida que se avance no 

curso e se atopen novos materiais ou se vaian creando materiais para a materia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

Procedementos de avaliación. 
A avaliación é un proceso que se basea na observación sistemática da evolución 

do alumnado e do seu traballo na aula, tendo especial importancia as probas que se lle 

mandan ó longo do curso. Esta combina aspectos moi diversos da práctica educativa 

como: o crecemento intelectual, a comprensión e o uso correcto de conceptos, o dominio 

dun pensamento lóxico, o uso correcto do idioma, o desenvolvemento persoal e social, o 
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afondamento no coñecemento da sociedade actual a través do pasado máis recente e máis 

arredado, etc.  

Criterios de Avaliación. 
Os instrumentos de avaliación empregados polo profesorado concrétanse en 

actividades a realizar polo alumnado: resposta a preguntas, presentación orais, resolución 

de exercicios, busca de información, debates, etc. 

O profesorado darlle ao alumnado as instrucións para realizar cada unha das 

actividades, pero todas elas, tanto probas escritas como intervencións orais, tanto traballos 

escritos na libreta como entregados aparte, serán valoradas seguindo uns criterios de 

cualificación que explicamos a continuación: 

• Corrección: para que unha actividade sexa correcta, teñen que darse unha serie de 

condicións:  

o Adecuación: a actividade ocúpase do asunto que se pregunta e non outro 

calquera.  

o Coherencia: na argumentación non hai contradicións. 

o Claridade: as explicacións son facilmente intelixibles (non son "escuras"). 

o Distinción: os conceptos empregados están definidos (non son "confusos"). 

• Actividade completa: significa que a actividade é desenvolvida esgotando, na medida 

do posible, o asunto do que trata. A actividade completa maniféstase no emprego de 

todos os conceptos relacionados coa temática que se propón. 

• Boa presentación: significa que o resultado final da actividade ten calidade estilística. 

A boa presentación maniféstase no coidado do material impreso, da ortografía e a 

dicción. 

• Autonomía: significa que a actividade é realizada por un mesmo. A autonomía 

maniféstase no uso dunha linguaxe propia, na reflexión sincera e no emprego de 

exemplos orixinais. 

• Dedicación: significa que o alumnado tentou superar as súas dificultades sen 

escatimar tempo e esforzo para que o resultado sexa satisfactorio. 

• Pertinencia: significa que as intervencións van dirixidas a realizar as actividades e non 

a obstaculizalas.  

• Respecto: significa que a palabra dos outros compañeiros e compañeiras así como a 

do profesorado é escoitada de forma activa, e que a súa postura é valorada. 
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• Colaboración: significa que nas actividades de grupo o resultado colectivo prima 

sobre as inclinacións individuais. 

Puntualidade: significa que se respectan os tempos establecidos para as 

actividades. A puntualidade maniféstase na asistencia ás aulas, no remate das actividades 

e na entrega dos traballos. 

Criterios de cualificación. 
Para poder realizar isto o profesorado que se faga responsable da materia decidirá 

para cada actividade cales son os criterios relevantes a ter en conta. Por exemplo, nunha 

exposición oral son relevantes a corrección, completar todos os elementos, presentación 

e autonomía. Nunha busca de información en grupo, en cambio, a colaboración e o 

respecto poden ser tamén relevantes, namentres poden non selo a realización completa de 

todos os elementos e a presentación. Unha vez determinados os criterios relevantes, o 

responsable da materia poderá empregar rúbricas, listas de cotexo ou diferentes listaxes 

de corrección que considere oportuno segundo as necesidades.  

As rúbricas apareceran como anexo a programación, xa que están vinculadas con 

todas as materias do Departamento de Xeografía e Historia, pero manifestase de forma 

xenérica para a cualificación das actividades seguirase o seguinte criterio:  

 

CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 

MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfai 

ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 

que satisfai de modo insuficiente os 

criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo suficiente 

os criterios de cualificación. 

50% 

B Ben: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo notable os 

criterios de cualificación. 

75% 
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MB Moi ben: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo excelente 

os criterios de cualificación. 

100% 

 

Os catro derradeiros criterios do listado de metodoloxía –dedicación, pertinencia, 

respecto e colaboración- non se refiren ao contido das actividades, senón á actitude que 

as favorece. A ponderación destes criterios actitudinais consistirá na adición de decimais 

para o redondeo da cualificación da avaliación acadando o enteiro superior (por exemplo, 

unha alumna ou alumno que teña un 6.3 como resultado da avaliación engadida, poderá 

acadar un 7 en función de se foi cualificado positivamente atendendo a estes criterios). 

Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das avaliacións 

parciais (usando números enteiros), acadando o enteiro superior ou inferior. Para 

establecer un criterio xeral, un alumno/a que acade as 75 centésimas na media aritmética, 

será valorado co número enteiro superior a súa nota. Por exemplo, se ten un 6,75 recibira 

unha nota de 7 puntos. No caso de que non acade esta nota o criterio de redondeo queda 

a discreción do responsable a materia. Este poderá valorar os criterios de actitude de modo 

que a súa cualificación permita o redondeo da cualificación de avaliación no número 

enteiro superior, tal como se especificou máis arriba. De modo extraordinario, un 

alumno/a poderá acadar unha cualificación superior á media aritmética correspondente 

cando a súa progresión durante o curso sexa tan intensa que acade un grao de aprendizaxe 

dos estándares moi superior realizado nas primeiras avaliacións. 

No proceso de avaliación empregaranse diversos instrumentos co fin de obter 

unha panorámica o máis ampla posible sobre o desenvolvemento das competencias do 

alumnado. Estes instrumentos están ligados a unhas porcentaxes a partir das que se obterá 

a nota de cada avaliación. Un lugar importante entre os instrumentos para a avaliación da 

aprendizaxe do alumnado son os distintos tipos de probas orais e escritas (probas 

obxectivas, desenvolvemento de temas, exercicios de aplicación…). 

 As notas de cada unha das avaliación van seguir o seguinte esquema: 

Porcentaxe Instrumentos 

80% 80% Proba escrita sobre os contidos en cada unha das avaliacións.  

20% 7.5% 
Realización de traballos sobre composicións históricas, que 

deben ser polo menos tres composición por avaliación. 
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7.5% 
Realización de traballos sobre acontecementos, personaxes 

ou un ámbito concreto culturas concreto.  

5% Realización de liñas do tempo. 

100% 100% Total 

Todas as probas van ser valoradas de 0 a 10 puntos, e farase unha media coas 

notas a través das porcentaxes establecidos na táboa anterior.  

Por conseguinte, a cualificación de cada avaliación vai ser a suma dos porcentaxes 

anteriores. Considerase que o alumno/a superou a avaliación se obtivo unha nota igual ou 

superior a 5 puntos, quedando fixado o 5 como a nota establecida para o aprobado. 

Para poder recuperar a avaliación vai existir unha proba de recuperación, que será 

realizada na seguinte avaliación. No caso de recuperar a materia a nota será un cinco, e 

será a nota que se tomará de referencia para a cualificación da avaliación ordinaria. 

Avaliación ordinaria. 

A nota final ordinaria vai ser a media aritmética das tres avaliacións, e entenderase 

a materia como superada cando a nota sexa igual ou superior a 5. En caso de non ter 

superadas as tres avaliacións ao final do curso, o departamento para facilitar o aprobado, 

propón un exame final (non obrigatorio) sempre que o alumno/a fixera todos os exames 

parciais, as recuperacións, asistira regularmente a clase e tivera unha actitude 

positiva. Para beneficiar ao alumnado no caso de ter suspensa só unha avaliación, poderá 

presentarse ao exame desa avaliación, pero no caso de non ter superadas dúas das 

avaliacións o alumno/a terá que presentarse á proba extraordinaria, realizada antes da 

avaliación ordinaria, con toda a materia do curso.  

Para eses casos haberá unha proba formal escrita no mes de maio que puntuará 

sobre 10 puntos, e onde haberá que dar conta dos contidos mínimos esixibles para unha 

avaliación positiva. O alumnado que supere esa proba terá unha nota de 5 puntos na 

avaliación ordinaria. 

Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das tres 

avaliacións, sempre que se acade en cada unha delas un mínimo de 3 puntos. No cálculo 

da media aplicarase un redondeo seguindo os criterios establecidos con anterioridade, na 

que se o alumno/a acada as 75 centésimas pasará ao numero enteiro seguinte, pero de non 

ser así quedará co número enteiro correspondente. De modo extraordinario, un alumno/a 

poderá acadar unha cualificación superior á media aritmética correspondente cando a súa 
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progresión durante o curso sexa tan intensa que acade un grao de aprendizaxe dos 

estándares moi superior ao realizado nas primeiras avaliacións. 

Avaliación extraordinaria. 

No caso de non superar a materia na avaliación ordinaria, o alumnado poderá 

presentarse a unha proba extraordinaria realizada no mes de xuño, segundo as datas 

propostas pola Dirección do centro e a Xefatura de Estudos. Esta proba será unha proba 

escrita seguindo o modelo de exame de ABAU e supón o 100% da nota. É dicir, só se 

terá en conta o exame.  

Para considerar que o alumnado superou a materia terá que obter unha nota igual 

ou superior a 5 puntos.  

Características das probas e traballos. 

As probas escritas ou exames de Hª de España de 2º de Bacharelato seguirán o 

modelo “similar” ao da proba proposta pola CIUG para a ABAU. Isto levará a que o 

modelo de proba se divida en tres partes: 

• Preguntas de definición de conceptos. Os conceptos son dunha lista 

proporcionado pola CIUG, e pode estar suxeita a modificación segundo os 

cambios da proba de ABAU. Esta pregunta seguirá os criterios establecidos para 

a súa corrección segundo os modelos de ABAU, cunha valoración de ata 2 puntos 

en total, e ata 0,5 puntos por concepto. 

• Realización dunha pregunta de teoría. As preguntas de teoría son sacadas 

dunha lista proporcionado pola CIUG, e pode estar suxeita a modificación 

segundo os cambios da proba de ABAU. Esta pregunta seguira os criterios 

establecidos para a súa corrección segundo os modelos de ABAU, cunha 

valoración de ata 3 puntos.  

• Realización de comentario ou composición histórica. A composición vai ser a  

partir dunha serie de documentos (textos escritos, mapas, gráficos, imaxes…). O 

alumnado deberá elaborar unha composición de tipo histórico, seguindo os 

criterios establecidos, na que se valorará como fundamental a capacidade de 

síntese, a utilización dun vocabulario específico, a claridade expositiva, a 

xerarquización das ideas, facer referencia aos documentos, unha correcta 

expresión escrita, etc. Esta pode ser avaliada ata con 5 puntos. 
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Realización de probas escritas ou exames. 
 

 Farase un exame por avaliación. Excepcionalmente, poderanse realizar dous 

exames por avaliación, segundo o criterio do profesor da materia e as necesidades 

académicas desta. No segundo caso, de facer dous exames, farase a media aritmética das 

dúas notas, agás se unha delas está cualificada con menos de tres puntos (consideramos 

que unha nota tan baixa demostra un total descoñecemento da materia). 

 As normas nos exames ou nas probas escritas serán as seguintes: 

➢ Sobre a mesa unicamente se pode ter o necesario para facer o exame (bolígrafo 

azul ou negro como cores para escribir).  

➢ Non se pode empregar ningún tipo de corrector. 

➢ Durante o exame non se pode usar ningún elemento dixital (móbiles, pulseira, 

reloxos intelixentes, etc.). A posesión deses elementos pode ser motivo de 

expulsión do exame e terá como consecuencia unha nota de 0 puntos na proba.  

➢ Cando un alumno ou alumna sexa visto copiando requisaráselle o exame e deberá 

repetilo na recuperación final de maio, perdendo o dereito a aprobar a avaliación 

correspondente na que recibira unha nota de 0 puntos na proba escrita. No caso de 

que se colla a un alumno/a copiando durante a proba de recuperación final de 

maio, ou no da convocatoria extraordinaria, considerarase suspenso, e recibirá 

unha cualificación de 0 puntos.  

➢ Unha vez no exame o alumno/a deberá esperar un mínimo de 20 minutos antes de 

abandonar a estancia.  

➢ O alumnado deberá ser moi escrupuloso coa puntualidade, xa que o seu 

incumprimento considerarase unha falta leve. 

➢ Nos exames de avaliación é obrigatorio comezar a escribir na folla que entrega o 

profesor e na que figuran a portada. O alumnado que comece nun folio á parte a 

súa proba non terá dereito a que se lle corrixa a dita proba. 

➢ A asistencia ás probas ten carácter obrigatorio, e a súa ausencia comporta un 0 na 

nota da proba. Para poder xustificar debe presentarse unha documentación oficial, 

e iso poderá xustificar a repetición da proba cando o docente o determine. 

Os exames serán realizados preferiblemente pola tarde, cumprindo co criterio de 

facer exames de 1 hora e 30 minutos, seguindo o modelo de ABAU. Isto estará suxeito a 

conformidade do alumando. No caso de non ser posible o responsable da materia realizara 

os axustes pertinentes para realizar as probas seguindo o modelo. 
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Realización de traballos. 
 

No caso dos traballos, composicións, liñas do tempo ou outros formatos deben ser 

entregados seguindo unha serie de criterios: 

▪ Deben ser entregados dentro dos prazos establecidos. No caso de ser entregados 

con posterioridade considéranse como non entregados, e terán unha nota de 0 

puntos.  

▪ Actividades que presenten mostras de ser copiadas ou plaxiadas de compañeiros 

ou calquera outra fonte serán consideradas como non validas, e terán unha nota 

de 0 puntos.  

▪ As actividades deben seguir os criterios establecidos polo docente, e ter unha letra 

lexible e identificadas correctamente. No caso de que non sigan estes criterios non 

serán corrixidas e terán unha nota de 0 puntos.  

Empregarase, como apoio ás corrección e o seguimento das actividades, diferentes 

rúbricas e rexistros. As rúbricas aparecen no anexo do documento.  

Criterios de promoción. 
Para superar a materia de Historia de España, e considerarse a promoción, o 

alumnado debe acadar unha nota igual ou superior a 5 na Avaliación Ordinaria, seguindo 

os criterios xa definidos nos instrumentos de avaliación. No caso de que este non supere 

a Avaliación Ordinaria, ten a posibilidade de realizar unha proba extraordinaria que se 

realizará no mes de xuño, segundo as datas propostas pola Dirección do centro.  

Esta proba será unha proba escrita seguindo o modelo de exame de ABAU, e 

supón o 100% da nota. É dicir, só se terá en conta o exame. Para poder superar a 

avaliación debe acadar unha nota igual ou superior a 5 puntos. 

A proba seguirá as normas vixentes nas probas realizadas durante o curso, e 

mencionadas anteriormente. 

Como a materia é de 2º de Bacharelato, non se contempla como materia pendente, 

xa que está no derradeiro curso da fase de Bacharelato: no caso de que non se supere a 

dita materia, terá que presentarse o ano seguinte coas mesmas condicións, e sen 

diferencias. 

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que 
se poidan tomar en función dos resultados. 

Durante a dúas primeiras semanas de clase, faranse actividades de comprensión e 

expresión seleccionadas para comprobar en que medida se posúen as competencias 
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necesarias para o seguimento da programación. Unha vez corrixidas as actividades o 

docente adecuará o nivel de esixencia dos estándares de aprendizaxe ao nivel de 

competencias rexistradas no alumnado. Así mesmo contará coa información pertinente 

para, unha vez contrastada cos outros membros da xunta de avaliación inicial, decidir que 

medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade deberán aplicarse.  

Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un ou varios dos seguintes: 

• Observación sistemática. 

• Entrevista oral. 

• Cuestionario. 

• Análise de producións escritas. 

• Proba específica.
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Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente. 
Autoavaliación. 
Para avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe o persoal docente da materia guiarase polos seguintes indicadores: 

 

Dimensión Indicadores Si /Non/ Mellorar 

Planificación 

1. Programo a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas.  

2. Programo a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o desenvolvemento desta.  

3. Selecciono e secuencia de forma progresiva os contidos da programación da aula tendo en conta as 

particularidades de cada un dos grupos. 

 

4. Programo actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.  

5. Planifico as clases de modo flexible, preparo actividades e recursos axustados á programación da aula 

e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

 

6. Establezo os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten 

facer o seguimento do progreso de aprendizaxe dos meus alumnos e alumnas. 

 

7. Coordino a miña actividade co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns á miña 

materia. 

 

Motivación do 

alumnado 

1. Proporciono un plan de traballo ao principio de cada unidade.  

2. Considero situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).  

3. Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.  

4. Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.  
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Dimensión Indicadores Si /Non/ Mellorar 

5. Relaciono os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.  

6. Estimulo a participación activa dos estudantes na clase.  

7. Promovo a reflexión dos temas tratados.  

Desenvolvemento 

da ensinanza 

1. Resumo as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas... 

 

2. Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos xa coñecidos; intercalo preguntas 

aclaratorias; poño exemplos... 

 

3. Teño predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.  

4. Optimizo o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

5. Utilizo axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.  

6. Promovo o traballo cooperativo e manteño unha comunicación fluída co alumnado.  

7. Desenvolvo os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos e as alumnas.  

8. Presento actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas propias 

da etapa educativa. 

 

9. Presento actividades de grupo e individuais.  

Seguimento e 

avaliación do 

proceso de 

ensinanza-

aprendizaxe 

1. Realizo a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel do alumnado.  

2. Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica.  

3. Reviso, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.  

4. Proporciono a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como poden melloralas.  
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Dimensión Indicadores Si /Non/ Mellorar 

5. Corrixo e explico de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, e dou 

pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

 

6. Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes 

contidos. 

 

7. Favorezo os procesos de autoavaliación e coavaliación.  

8. Propoño novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados 

suficientemente. 

 

9. Propoño novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con suficiencia.  

10. Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel do alumnado, etc.  

11. Emprego diferentes medios para informar dos resultados ao alumnado e aos pais.  
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Avaliación por parte do alumnado. 
ENQUISA A CUBRIR POR PARTE DO ALUMNADO. // GRUPO: ____________ 

CUESTIONARIO SOBRE O/A DOCENTE 

Instrucións: 

- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 10 que consideres axeitada. 

- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido). 

- Este cuestionario é anónimo . 

1. O/A docente informou sobre a programación e os seus contidos e obxectivos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. O/A docente explica cada tema de forma ordenada e coherente    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. O/A docente explicou todos os temas do período      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. O/A docente explicou deténdose nos aspectos máis importantes    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. O/A docente atendeu as preguntas do alumnado durante as clases      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Os exames adaptáronse á materia explicada       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. O/A docente atendeu as reclamacións do alumnado     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. O/A docente mantivo unha boa actitude co alumnado    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. O/A docente conseguiu crear un bo ambiente na clase    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. O/A docente dedicou atención ao alumnado con dificultades   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Foi correcto o reparto de puntos entre os exames e as outras notas?   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Cres tes máis coñecementos ca ao comezo do curso?     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Na túa opinión, que aspectos deberían ser mellorados ou corrixidos? 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. Indica aqueloutros aspectos que che interese manifestar e non atopases recollidos nas cuestión 

anteriores 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vilalonga,  ____ de ____________ de 20__.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
Para atender as diferenzas entre o alumnado das materias do departamento 

contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas habituais: 

1. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo 

para o alumando que teñan grandes dificultades para acadar o grao mínimo de 

consecución dos estándares de aprendizaxe. 

2. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación 

para o alumnado que manifesten unha grande capacidade na aprendizaxe dos 

estándares. 

3. Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo 

colaborativo entre alumnado con grao heteroxéneo de desenvolvemento de 

capacidades de modo que parte do alumnado que avance con máis facilidade poida 

titorizar a aqueles ou aquelas que precisan algún tipo de reforzo. 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 A materia de Xeografía e Historia pretende, segundo o nivel, adquirir ou 

consolidar nos alumnos e alumnas unha madurez social, un espírito crítico e unha 

sensibilidade que lles permita coñecer e valorar a natureza e o seu patrimonio histórico e 

artístico e, actuar de forma responsable e autónoma na sociedade actual. Isto supón a 

incorporación daqueles elementos que demanda a sociedade actual, tales como a 

educación para os dereitos humanos e a paz, educación cidadá, educación para a igualdade 

entre os sexos, educación ambiental, educación multicultural e europea… 

 Estes temas transversais desenvolveranse de forma integrada nos contidos das 

diferentes materias e niveis. 

• A educación para os dereitos humanos e a paz pretende: apreciar os dereitos e 

liberdades humanas como un logro irrenunciable da humanidade. Desenvolver 

actitudes de rexeitamento ás desigualdades sociais e económicas dos pobos e 

promover actitudes democráticas e de solidariedade con outros pobos e etnias. 

• A educación cívica pretende: desenvolver actitudes de tolerancia e respecto por 

ideas, opinións e crenzas que no coinciden coas propias. Formar un xuízo crítico 

e razoado dos problemas das sociedades contemporáneas. Comprender aqueles 

contidos de grande impacto social como a emigración, a violencia, o racismo… 
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• A educación para a igualdade entre os sexos pretende: analizar criticamente a 

realidade e corrixir xuízos sexistas, rexeitar a violencia de xénero dando un 

tratamento equivalente e equilibrado ó papel semellante que xogan homes e 

mulleres no devir histórico. Consolidar hábitos non discriminatorios. 

• A educación ambiental pretende: comprender as consecuencias 

medioambientais que se derivan de certos acontecementos políticos, económicos 

ou científicos: conflitos bélicos, explotación abusiva de recursos naturais, os 

incendios forestais… valorar e respectar o patrimonio histórico, artístico, cultural 

e social, asumindo a responsabilidade da súa conservación e mellora. 

• A educación multicultural pretende: comprender o significado histórico de 

culturas non europeas. Desenvolver actitudes de tolerancia e valoración respecto 

aos demais. 

Os temas transversais da Xeografía e Historia teñen varios aspectos comúns con 

outros departamentos como o de Ciencias Naturais, Bioloxía, a Lingua e Literatura 

Galega, a Lingua e Literatura Castelá… cos que poderá intercambiar material ou 

compartir actividades. 

ACTIVIDADES COMPLENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
En principio non se planean actividades extraescolares para as materia do 

departamento de Xeografía e Historia, xa que se irán vendo ao longo do curso as 

posibilidades de tempo e de actividades. 

No caso de que xurdan, o departamento intentará organizalas coa suficiente 

antelación e avisar ao departamento de actividades extraescolares e á Vicedirección para 

a súa posible realización. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO 
PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

 Os obxectivos da avaliación da programación ou da práctica docente no 

Departamento de Xeografía e Historia son:  

➢ Detectar necesidades educativas concretas no alumnado e aplicar as medidas de 

atención á diversidade necesarias segundo as dificultades de aprendizaxe que presente  

cada alumno/a. 
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➢ Coñecer o grao de cumprimento das programacións didácticas nas distintas materias.  

➢ Valorar a posibilidade de introducir modificacións no desenvolvemento das 

programacións didácticas das materias do Departamento.     

➢  Ter un seguimento dos resultados académicos nas avaliacións nas materias de 

Xeografía e Historia. Valorar estes resultados e facer un seguimento ao longo do 

curso. 

Os instrumentos para a avaliación da programación ou da práctica docente son, 

fundamentalmente despois de cada avaliación:   

▪ Aplicación de medidas de atención á diversidade nas materias de Xeografía e 

Historia. 

▪ Informes de Xefatura de Estudos sobre resultados académicos. 

▪ Valoracións presentadas polos membros do Departamento durante as reunións do 

Departamento. 

▪ Resultados académicos obtidos polo alumnado nas materias de Xeografía e 

Historia nas avaliacións.                    

O persoal do departamento revisará mensualmente a temporalización dos contidos 

de cada materia, así como os aspectos didácticos necesarios para o seu mellor 

aproveitamento por parte do alumnado. 

O persoal docente que forma parte do departamento analizará ao final de cada 

avaliación os distintos aspectos do proceso de ensino-aprendizaxe en función dos 

resultados sumativos obtidos polo alumnado, realizando eventuais correccións durante o 

seguinte trimestre. 

Na derradeira reunión o profesorado que conforma o departamento fará unha 

revisión xeral do curso e da programación para decidir que cousas modificar de cara ao 

curso vindeiro. Tal revisión e modificación ficará explícita na memoria de fin de curso. 
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ANEXO. 
RÚBRICA XERAL (R1) 
CUALIFICACIÓN SIGNIFICADO VALOR DA 

NOTA 

MM Moi mal: a actividade non foi realizada 

ou foino de modo que non satisfaría 

ningún criterio. 

0% 

M Mal: a actividade foi realizada de modo 

que satisfaría de modo insuficiente os 

criterios de cualificación. 

25% 

R Regular: a actividade foi realizada de 

modo que satisfái de modo suficiente 

os criterios de cualificación. 

50% 

B Ben: a actividade foi realizada de modo 

que satisfai de modo notable os 

criterios de cualificación. 

75% 

MB Moi ben: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo excelente os 

criterios de cualificación. 

100% 

 

RÚBRICA DE CONCEPTOS (R2) 

Suspenso 
(0-0,1) 

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do concepto. 

Usando un linguaxe histórico incorrecto e cometendo máis de 

dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Suspenso 
(0,15-0,2) 

Resposta confusa e incompleta. Usando un linguaxe histórico 

incorrecto e cometendo máis de dúas faltas de ortografía, 

gramática ou redacción. 

Aprobado 
(0,25-0,3) 

Resposta correcta que responde o esencial e presenta unha 

contextualización básica. Usando un linguaxe histórico correcta e 

cometendo dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Notable 

(0,35-0,4) 

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 

adicionais. Usando un linguaxe histórico axeitado e cometendo 

unha falta de ortografía, gramática ou redacción. 

Sobresaliente 
(0,45-0,5) 

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 

adicionais, ben exposta e axustada á extensión recomendada. 

Usando un linguaxe histórico axeitado e sen faltas de ortografía, 

gramática ou redacción. 
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RÚBRICA PARA A PREGUNTA DE TEORÍA (R3) 

Suspenso 

(0-0,6) 

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta. Usando un linguaxe histórico incorrecto e cometendo máis 

de dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Suspenso 

(0,9-1,2) 

Resposta confusa, que revela a incomprensión do problema presentado. Resposta incompleta, que revela a falla de 

coñecementos. Usando un linguaxe histórico incorrecto e cometendo máis de dúas faltas de ortografía, gramática ou 

redacción. 

Aprobado 

(1,5-1,8) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema nas súas liñas xerais. Usando un linguaxe histórico correcta e 

cometendo dúas faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

Notable 

(2,1-2,4) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, incluíndo precisións e aclaracións. Usando un linguaxe 

histórico axeitado e cometendo unha falta de ortografía, gramática ou redacción. 

Sobresaínte 

(2,7-3) 

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, incluíndo precisións e aclaracións. Resposta razoada e 

coherente que demostra capacidade argumentativa e de síntese, axustándose á extensión máxima recomendada. Usando 

un linguaxe histórico axeitado e sen faltas de ortografía, gramática ou redacción. 

 

RÚBRICA PARA A DEBERES (R4) 
 

 

C (0%) B (50%) A (100%) 

Non realiza a tarefa encomendada  no prazo 

solicitado/ Mantén unha actitude pasiva en 

clase en lugar de realizar o traballo 

encomendado 

Presenta a tarefa solicitada en prazo, pero non está completa 

ou contén certos erros/ Corrixe unha actividade, pero contén 

erros/ Realiza en clase parte da tarefa encomendada, pero 

non é participativo  ou limítase aos mínimos requiridos 

Presenta en prazo e correctamente a tarefa 

solicitada/ Corrixe unha actividade e resolve 

correctamente/ Mantén unha actitude activa 

e interesada, buscando a mellor solución ao 

traballo proposto 
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RÚBRICA DE COMPOSICIÓN HISTORIA DE ESPAÑA (R5) 
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RÚBRICA DE TRABALLO DE BIOGRAFIAS/TRABALLO. (R6) 
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RÚBRICA DE LIÑA DO TEMPO DIXITAL. (R7) 
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