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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

Introdución. 
 

Centro. 

O I.E.S. 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 fundiuse baixo a 

denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu carón.   

A oferta educativa do Centro abarca desde 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) até a ensinanza de adultos (Nivel II de Educación 

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

 

Alumnado. 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º 

curso nos distintos niveis e os 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 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 máis 

influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de servizos no 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 
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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 por non ter 

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa traballo 

aprender e non están afeitos a esforzarse. 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 del 

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 del 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. DOGA 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.  

 

      O desenvolvemento da área, e en consecuencia posibilitar que o alumnado acade as 

competencias clave, tamén se levará a cabo a través das actitudes e valores como o 
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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: 

 • Os mapas de contidos. 

 • As representacións plásticas.  

• Comentarios de texto e obras artísticas.  

• 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 á adquisición de esta 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 ensinanza-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 con rigor e 

precisión.   

     2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía.   

(CMCCT)  A Xeografía e Historia  axuda 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.     

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

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

e transformala en coñecemento. 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 e 

capacitarse para a transmisión desta información dun xeito eficaz.    

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

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

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

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

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

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

desenvolvemento dunha competencia social democrática e posibilitando 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 vai a contribuír á 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 relevantes, 

ben polo seu significado na caracterización de estilos e artistas; permitindo apreciar, 

comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas materiais e 

inmateriais, utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas 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 

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 
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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 poda 

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 de ter en conta sempre que 

preparamos desde o bacharelato a futuros alumnos universitarios 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 

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 grado 

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. 
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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 a 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 de pleno dereito para que dita dinámica poda 

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 azotan 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 na 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. 

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 aportación a 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 DO MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º 

BACHARELATO. 

 

UNIDADES: 

 

1. O Antigo  Réxime. 

2. Revolución liberais e nacionalismo. 

3. A Revolución Industrial. 

4. A II Revolución Industrial e o Imperialismo. 

5. Os cambios sociais. Orixe e desenvolvemento do movemento obreiro. 

6. As grandes potencias. 

7. A I Guerra Mundial. 

8. A Revolución Rusa e a URSS. 

9. A economía de entreguerras. A Gran Depresión. 

10. O ascenso dos totalitarismos: Fascismo e Nazismo. 

11. A II Guerra Mundial. 

12. A Guerra Fría. 

13. A evolución dos bloques nun mundo bipolar. 

14. Descolonización e Terceiro Mundo. 

15. América no s. XX.  

16. A Xeopolítica do Mundo Actual. 

17. Globalización, crise e cambios socioculturais. 
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Bloque 1. O Antigo Réxime 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

1 HMCB1.1.1. Extrae os trazos do 

Antigo Réxime dun texto proposto que 
os conteña. 

X   Extrae os trazos do Antigo Réxime. ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

 Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 HMCB1.1.2. Obtén e selecciona 

información escrita e gráfica relevante, 

utilizando fontes primarias ou 

secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

X   Obtén e selecciona información relativa 

ao Antigo  Réxime. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 HMCB1.1.3. Clasifica os trazos do 

Antigo Réxime en aspectos 

demográficos, económicos, políticos, 
sociais e culturais. 

X   Clasifica os trazos do Antigo Réxime 

en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociais e culturais. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 HMCB1.2.1. Explica as 

transformacións do Antigo Réxime que 

afectan a economía, a poboación e a 
sociedade. 

X   Explica as transformacións do .Antigo 

Réxime que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 HMCB1.2.2. Analiza a evolución dos 

trazos do Antigo Réxime do século 
XVII e o século XVIII. 

X   Analiza a evolución dos trazos do 

Antigo Réxime do século XVII e o 
século XVIII. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 HMCB1.3.1. Describe as características 

do parlamentarismo inglés a partir de 
fontes históricas. 

X   Describe as características do 

parlamentarismo inglés a partir de 
fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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1 HMCB1.3.2. Distingue as revolucións 

inglesas do século XVII como formas 

que promoven o cambio político do 

Antigo Réxime. 

X   Distingue as revolucións inglesas do 

século XVII como formas que 

promoven o cambio político do Antigo 

Réxime. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

1 HMCB1.4.1. Enumera e describe as 

ideas da Ilustración e as do Liberalismo 

de comezos do século XIX. 

X     Define,  as características fundamentais 

das ideas da Ilustración e das ideas do 

Liberalismo de comezos do século 

XIX. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪  Proba escrita. 

▪ R2 ,R3 ou R5.1 

1 HMCB1.4.2. Establece as semellanzas 

e as diferenzas entre as ideas da 

Ilustración e o Liberalismo de comezos 

do século XIX. 

X   Analiza as semellanzas e diferenzas 

entre as ideas da Ilustración e o 
Liberalismo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪  Proba escrita.  

▪ R2 ,R3 ou R5.1 

1-2 HMCB1.5.1. Sitúa en mapas de Europa 

os países ou reinos en función dos 
conflitos en que interveñen. 

X   Sitúa en mapas de Europa os países ou 

reinos en función dos conflitos en que 
interveñen. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

2 HMCB1.6.1. Distingue e caracteriza 

obras de arte do Rococó. 

X    Distingue as  obras de arte do Rococó. ▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

3 HMCB2.1.1. Identifica as causas da 

primeira Revolución Industrial. 

X   Identifica as causas da primeira 

Revolución Industrial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

3 / 4 HMCB2.2.1. Explica razoadamente a 

evolución cara á segunda Revolución 
Industrial. 

X   Explica  a evolución cara á segunda 

Revolución Industrial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

3 / 4 HMCB2.2.2. Analiza comparativa e 

esquematicamente as dúas revolucións 

industriais. 

X   Analiza as dúas revolucións industriais. ▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

3 / 4 HMCB2.3.1. Localiza nun mapa os 

países industrializados e as súas rexións 
industriais. 

X   Localiza nun mapa os países 

industrializados 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

3 / 4 HMCB2.3.2. Analiza aspectos que 

expliquen o desenvolvemento 

económico do sector industrial dos 

primeiros países industrializados, a partir 
de fontes historiográficas. 

X   Interpreta  mapas temáticos  dos países 

industrializados e as súas rexións 

industriais 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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3 / 4 HMCB2.3.3. Debate en torno ao éxito 

ou o fracaso da industrialización en 
España e en Galicia.  

X    Debate en torno  da industrialización 

en España e en Galicia. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Debate sobre o tema. 

▪ R4.1  

3 / 4 / 5 HMCB2.4.1. Sinala os cambios sociais 

máis relevantes do século XIX 

asociándoos ao proceso da Revolución 

Industrial. 

X   Analiza os cambios sociais asociándoos 

ao proceso da Revolución Industrial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

3/ 4 / 5 HMCB2.4.2. Describe a partir dun plano 
a cidade industrial británica. 

X   Describe o plano  dunha cidade 
industrial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

4 / 5 HMCB2.4.3. Identifica en imaxes os 

elementos propios da vida nunha cidade 

industrial do século XIX. 

X    Identifica en imaxes os elementos 

propios da vida nunha cidade industrial 

do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

3 / 4 HMCB2.4.4. Comenta mapas que 

expliquen a evolución da extensión das 

redes de transporte: ferrocarril, estradas 

e canles. 

X   Comenta mapas sobre a evolución da 

extensión das redes de transporte 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

1 a 5 HMCB2.5.1. Explica as causas e 

consecuencias das crises económicas e 

as súas posibles solucións a partir de 

fontes históricas. 

X    Explica as causas e consecuencias das 

crises económicas. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

5 HMCB2.6.1. Compara as correntes de 

pensamento social da época da 

Revolución Industrial: socialismo 

utópico, socialismo científico e 
anarquismo. 

X   Comparar: socialismo utópico, 

socialismo científico e anarquismo. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Traballo investigación 

▪ R11.1 
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5 HMCB2.6.2. Distingue e explica as 

características dos tipos de 
asociacionismo obreiro. 

X    Distingue as características dos tipos 

de asociacionismo obreiro. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Traballo investigación 

▪ R11.1 

 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

2/ 3 HMCB3.1.1. Realiza eixes cronolóxicos que 

inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do 
século XIX. 

X   Realiza eixes cronolóxicos que 

inclúan os acontecementos da 

primeira metade do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Liña do tempo 

▪ R8.1 

2 HMCB3.2.1. Identifica xerarquías causais na 

guerra de independencia dos Estados Unidos 
a partir de fontes historiográficas. 

X   Analiza fontes históricas sobre a 

independencia dos Estados Unidos. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪  Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

2 HMCB3.3.1. Explica as causas da 

Revolución Francesa de 1789. 

X    Explica as causas da Revolución 

Francesa de 1789. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

2 HMCB3.3.2. Explica esquematicamente o 

desenvolvemento da Revolución Francesa. 

X   Explica esquematicamente o 

desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪  Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

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

X    Identifica nun mapa histórico a 
extensión do Imperio Napoleónico. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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2 HMCB3.5.1. Analiza as ideas defendidas e 

as conclusións do Congreso de Viena, e 
relaciónaas coas súas consecuencias. 

X    Analiza as ideas defendidas e as 

conclusións do Congreso de Viena. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪  Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

2 HMCB3.6.1. Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 1820, 

1830 e 1848. 

X   Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 

1820, 1830 e 1848. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪  Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

2 HMCB3.7.1. Describe e explica a 

unificación de Italia e a de Alemaña a partir 

de fontes gráficas. 

X   Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 

1820, 1830 e 1848. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

2 HMCB3.8.1. Establece as características 

propias da pintura, a escultura e a 

arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

X   Establece as características propias 

da pintura, a escultura e a 

arquitectura do Neoclasicismo e o 
Romanticismo 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

2 HMCB3.9.1. Realiza un friso cronolóxico 

explicativo da independencia das colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século 
XIX. 

X    Localiza no mapa coa súa 

cronoloxía a independencia das 
colonias hispanoamericanas 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

4 / 6 HMCB4.1.1. Realiza un diagrama en que 

se expliquen as cadeas causais e os 

procesos dentro do período de finais do 
século XIX e comezos do XX. 

X X  Realiza un diagrama en que se 

expliquen as cadeas causais e os 

procesos dentro do período de finais 
do século XIX e comezos do XX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

6 HMCB4.2.1. Elabora un eixe cronolóxico 

con feitos que explican a evolución 

durante a segunda metade do século XIX 

de Inglaterra, Francia, Alemaña, o 

Imperio Austrohúngaro, Rusia, os Estados 
Unidos e Xapón. 

 X  Elabora un eixe cronolóxico cos 

principais feitos  durante a segunda 
metade do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Liña do tempo 

▪ R8 .1 

4 / 6 HMCB4.2.2. Explica a partir de imaxes as 

características que permiten identificar a 
Inglaterra vitoriana.  

X X   Explica a partir de imaxes as 

características que permiten 
identificar a Inglaterra vitoriana. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

4 / 6 HMCB4.2.3. Analiza textos relativos á 

época de Napoleón III en Francia. 

X X  Analiza textos relativos á época de 

Napoleón III en Francia 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

R2, R3 ou R5.1 

4 / 6 HMCB4.2.4. Identifica e explica 

razoadamente os feitos que converten 

Alemaña nunha potencia europea durante 
o mandato de Bismarck. 

X X  Identifica os feitos que converten 

Alemaña nunha potencia europea. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 
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4 / 6 HMCB4.3.1_  Analiza e define as causas e 

as consecuencias da expansión colonial da 
segunda metade do século XIX 

X X  Identifica as causas e as 

consecuencias da expansión colonial 
da segunda metade do século XIX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

4 HMCB4.3.2. Localiza nun mapamundi as 

colonias das potencias imperialistas. 

X    Localiza nun mapamundi as 

colonias das potencias imperialistas. 
▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

7 HMCB4.3.3. Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre colonialismo, 
imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

 X  Sabe recoñecer cadeas entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran 
Guerra de 1914. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

7 HMCB4.4.1. Describe as alianzas dos 

países máis destacados durante a Paz 
Armada. 

 X  Describe as relacións internacionais 

durante a Paz Armada. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

7 HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes 

históricas ou historiográficas as causas da 
I Guerra Mundial. 

 X  Identifica  as causas da I Guerra 

Mundial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

7 HMCB4.5.2. Comenta símbolos 

conmemorativos vinculados á I Guerra 
Mundial. 

 X  Analiza os símbolos  vinculados á I 

Guerra Mundial. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

7 HMCB4.5.3. Analiza e explica as etapas 

da Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 

 X  Analiza e explica as etapas da Gran 

Guerra a partir de mapas históricos. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 
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7 HMCB4.5.4. Extrae conclusións de 

gráficos e imaxes sobre as consecuencias 
da I Guerra Mundial. 

 X   Analiza as consecuencias da I Guerra 

Mundial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

 

 

 

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

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

9 HMCB5.1.1. Explica as características do 

período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de 
comezos do século XX. 

 X  Explica as características do período 

de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais 
de comezos do século XX. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

8 HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas 

das causas da Revolución Rusa de 1917. 

 X  Identifica e explica algunhas das 

causas da Revolución Rusa de 1917. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

8 HMCB5.2.2. Compara a Revolución Rusa 

de febreiro de 1917 coa de outubro de 
1917. 

 X  Compara a Revolución Rusa de 

febreiro de 1917 coa de outubro de 
1917. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

7  HMCB5.3.1. Explica os acordos dos 

tratados de paz da I Guerra Mundial e 

analiza as súas consecuencias a curto 

prazo.  

 X  Explica os acordos dos tratados de 

paz da I Guerra Mundial 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita.  

▪ R2 R3 R5.1 
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7 HMCB5.3.2. Analiza o papel que xoga a 

Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes 

históricas.  

 X  Analiza o papel que xoga a 

Sociedade de Nacións nas relacións 
internacionais 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

9 HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran 

Depresión. 

 X   Interpreta imaxes da Gran 

Depresión. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

9 HMCB5.4.2. Comenta gráficas que explican a 

crise económica de 1929. 

 X  Comenta gráficas que explican a  

crise económica de 1929. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

10 HMCB5.5.1. Compara o fascismo italiano e o 

nazismo alemán. 

 X  Compara o fascismo italiano e o 

nazismo alemán. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

10 HMCB5.5.2. Distingue símbolos dos fascismos 

europeos da primeira metade do século XX. 

 X  Distingue  os símbolos dos 

fascismos europeos da primeira 
metade do século XX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

10 / 11 HMCB5.5.3. Analiza a partir de fontes 

contrapostas as relacións internacionais anteriores 
ao estoupido da II Guerra Mundial. 

 X   Analiza  as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra 
Mundial. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

11 HMCB5.7.1. Identifica e explica as causas 

desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de 
fontes históricas. 

 X  Identifica as causas que 

desencadearon a II Guerra Mundial a 
partir de fontes históricas. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

11 HMCB5.8.1. Explica as etapas da II Guerra 

Mundial tanto na fronte europea como na guerra 
do Pacífico. 

 X  Explica as etapas da II Guerra 

Mundial 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 
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11 HMCB5.8.2. Analiza o desenvolvemento da II 

Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

 X  Analiza o desenvolvemento da II 

Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

11 HMCB5.9.1. Describe as consecuencias da II 

Guerra Mundial. 

 X  Describe as consecuencias da II 

Guerra Mundial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

11 HMCB5.10.1. Analiza imaxes que 

explican o Holocausto levado a cabo pola 
Alemaña nazi. 

 X  Analiza imaxes que explican o 

Holocausto levado a cabo pola 
Alemaña nazi. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ Traballo investigación 

▪ R11.1 

11 HMCB5.10.2. Recoñece a significación 

do Holocausto na historia mundial. 

 X  Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪  Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

14 HMCB5.11.1. Sintetiza textos que 

explican a intervención da ONU nas 

relacións internacionais e nos asuntos de 
descolonización. 

  X Analiza  a  organización da ONU, e 

explica a súa intervención nas relacións 

internacionais 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita.  

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

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

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

12 HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países 

que formaban os bloques comunista e 

capitalista. 

 X  Localiza nun mapa os países que 

formaban os bloques comunista e 

capitalista. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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12 HMCB6.2.1. Identifica e explica os 

conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa 
histórico. 

 X  Identifica e explica os conflitos da 

Guerra Fría a partir dun mapa 
histórico 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪  Proba escrita. 

▪ R2, R3 ou R5.1 

12 HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e 

imaxes que se identifiquen co mundo 

capitalista e o mundo comunista. 

 X  Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifiquen co mundo capitalista e o 

mundo comunista. 

▪ CSC ▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos 

textos, imaxes, mapas e gráficas que 

expliquen a evolución de ambos os 

bloques enfrontados na Guerra Fría, e 

sinala a que bloque pertence e algúns 

motivos que explican esa pertenza. 

 X  Analiza documentos que expliquen o 
enfrontamento dos bloques 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

12  HMCB6.4.1. Explica algunhas 

características da economía capitalista a 
partir de gráficas. 

 X  Explica algunhas características da 

economía capitalista a partir de 
gráficas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB6.4.2. Explica algunhas 

características da economía comunista a 
partir de gráficos. 

 X  Explica algunhas características da 

economía comunista a partir de 
gráficos 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB6.4.3. Establece razoadamente e 

comparativamente as diferenzas entre o 
mundo capitalista e o comunista. 

 X  Establece  as diferenzas entre o 

mundo capitalista e o comunista. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

12 HMCB6.4.4. Identifica formas políticas 

do mundo occidental e do mundo 
comunista. 

 X  Identifica formas políticas do mundo 

occidental e do mundo comunista. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Traballo biografía 

▪ R10.1 
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Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

14 HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas 

afectadas pola descolonización e os seus 

conflitos. 

  X Localiza nun mapa as zonas 

afectadas pola descolonización e os 

seus conflitos. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

14 HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as 

causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso 
descolonización. 

  X Establece  as causas que 

desencadean e explican o proceso 
descolonización 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

14 HMCB7.2.2. Identifica e compara as 

características da descolonización de Asia e 
de África. 

  X Identifica  as características da 

descolonización de Asia e de África. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

14 HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU 

no proceso descolonizador a partir de fontes 
históricas. 

  X  Explica as actuacións da ONU no 

proceso descolonizador. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

14 HMCB7.4.1. Analiza as características dos 

países do terceiro mundo a partir de gráficas. 

  X Analiza as características dos países 

do terceiro mundo 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

14 HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do 

terceiro mundo. 

  X localiza nun mapa os países do 

terceiro mundo. 
▪ CSC 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

14 HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 

Movemento de Países Non Aliñados e dos 
países subdesenvolvidos. 

  X Analiza textos e imaxes  dos países 

subdesenvolvidos. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 



27 
 

14 HMCB7.5.1. Explica a evolución das 

relacións entre os países desenvolvidos e os 

países en vías de desenvolvemento, 

comparando a axuda internacional coa 
intervención neocolonialista.  

  X Explica as relacións entre os países 

desenvolvidos e os países en vías de 
desenvolvemento. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

12 HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as 

repúblicas exsoviéticas e os países formados 
tras a caída do muro de Berlín. 

 X   Localiza nun mapa  os países 

formados tras a caída do muro de 
Berlín. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico 

que ordena os acontecementos que explican 

a desintegración da URSS, a formación da 

CEI e o xurdimento das repúblicas 
exsoviéticas. 

 X     Analiza  os acontecementos que    

explican a desintegración da URSS 
▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪  Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

12 HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns 

desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando 
mapas de situación.  

 X   Analiza a situación actual dos países dos 
Balcáns 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CCL 

▪  Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 
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12 HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 

 X  Describe a época de Gorbachov ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

12 HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico 

sobre a situación política e económica das 

repúblicas exsoviéticas e a CEI- Federación 
Rusa. 

 X  Elabora un cadro sobre a 

desintegración da URSS. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a 

caída do muro de Berlín. 

 X    Analiza imaxes que reflicten a 

caída do muro de Berlín. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

12 HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das 

repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental.  

 X  Explica as novas relacións das 

repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

12 HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en 

internet para explicar de maneira razoada a 
disolución do bloque comunista. 

 X  Interpreta distintas fontes sobre a 

disolución do bloque comunista. 
▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

12 HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 

evolución política dos países de Europa 

central e oriental tras a caída do muro de 
Berlín. 

 X  Describe a situación dos Balcáns. ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

12 HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da 

guerra dos Balcáns, nomeadamente en 

Iugoslavia 

 X  Analiza a situación dos Balcáns ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

 

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 
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UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

13 HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país 

elaborando información a partir dunha procura 
guiada en internet 

  X Analiza o capitalismo da segunda metade 
do século XX. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

13 / 17 HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 

características e símbolos do Estado do benestar. 

  X Características do Estado de Benestar ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

13 HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o 

proceso de construción da Unión Europea. 

  X Analiza o proceso de construción da 

Unión Europea. 
▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

13 HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente as 

institucións da Unión Europea cos 
obxectivos que esta persegue. 

  X Enumera os obxectivos da Unión Europea ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

13 HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico 

dos feitos máis significativos de tipo 

político, social e económico dos Estados 
Unidos desde os anos 60 aos 90. 

  X Realiza un eixe cronolóxico dos 

feitos máis significativos  dos 

Estados Unidos desde os anos 60 
aos 90. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

13 HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante 

mapas ou redes conceptuais información 

referida aos Estados Unidos entre 1960 e 
2000. 

  X  Selecciona e presenta mediante 

mapas ou redes conceptuais 

información referida aos Estados 
Unidos entre 1960 e 2000. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

13 HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 

características e os símbolos que explican 

aspectos singulares do capitalismo de Xapón 
e a área do Pacífico. 

  X Analiza distintas fontes sobre os novos 
países asiáticos industrializados. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 
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Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

 

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

17 HMCB10.1.1. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

  X ▪ Interpreta textos e imaxes centrados na 

globalización 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

17 HMCB10.1.2. Elabora un breve informe 

sobre as relacións entre inmigración e 
globalización a partir de fontes históricas. 

  X Relacións entre inmigración e 

globalización 
▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

17 HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes 

e material videográfico relacionados co 
mundo actual. 

  X Analizade imaxes  do mundo  

actual. 
▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL  

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

15 / 
16 

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada 

en internet sobre a ameaza terrorista, 

organizacións que a sustentan, actos máis 

relevantes (11-S de Nova York, 11-M de 

Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus 

símbolos e as repercusións na sociedade 

(cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, 

mediación en conflitos, etc.), e analiza e 
comunica a información máis relevante. 

  X Interpreta  a  ameaza terrorista nun 
mundo globalizado 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 
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16 HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da 

Unión Europea a partir de novas 
xornalísticas seleccionadas. 

  X Identifica os retos actuais da Unión 

Europea 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

16 HMCB10.3.2. Explica comparativamente os 

desaxustes da Unión Europea na relación con 

outros países ou áreas xeopolíticas. 

  X Explica as relacións da Unión 

Europea con outros países ou áreas 

xeopolíticas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

15 / 

16 

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais 

sobre os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, economía e 
cultura. 

  X Elabora mapas conceptuais sobre os 

trazos da sociedade norteamericana 
▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

15 HMCB10.5.1. Describe os principais 

movementos políticos, económicos, sociais e 
culturais da Hispanoamérica actual. 

  X  Analiza a situación actual de 

Hispanoamérica. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

 

16 HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais do 

mundo islámico, e localiza nun mapa os 
países que o forman na actualidade. 

  X Explica a evolución do mundo 
islámico na actualidade. 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

16 HMCB10.7.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 

entre os principais países do continente 

africano. 

  X Compara aspectos  entre os 

principais países do continente 

africano. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

16 HMCB10.8.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais de 

China e a India. 

  X Compara distintos aspectos entre 

China e India. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 
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▪ CAA 

16 HMCB10.8.2. Compara aspectos 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 
entre países emerxentes de Asia e África.  

  X Compara distintos aspectos entre os 

Países emerxentes de Asia e África. 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

UNIDADES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1º 2º 3º GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMP. 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

1/2/3/

4/5/6/
7/8/9 

10/11

/12/1
3/14/ 

15/16
/17 

HMCB11.1.1. Recoñece que os 

acontecementos e os procesos ocorren ao 

longo do tempo e á vez no tempo (diacronía 
e sincronía). 

X X X Recoñece que os acontecementos e 

os procesos ocorren ao longo do 
tempo 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 
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1/2/3/

4/5/6/
7/8/9 

10/11

/12/1
3/14/ 

15/16
/17 

HMCB11.2.1. Localiza e selecciona 

información escrita e gráfica salientable 

utilizando fontes primarias e secundarias, e 

analiza a súa credibilidade. 

X X X  Localiza e selecciona información 

escrita e gráfica salientable 
utilizando fontes primarias 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

▪ R4.1 ou R1.1 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

 

1/2/3/

4/5/6/
7/8/9 

10/11

/12/1
3/14/ 

15/16
/17 

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e precisión 

o vocabulario histórico e artístico necesario.  
 X  X  X Utiliza o vocabulario histórico e 

artístico necesario 
▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Proba escrita 

▪ R2, R3 ou R5.1 

▪ Observación aula e/ ou dosier 

R4.1 ou R1.1 
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METODOLOXÍA. 
Para analizar a metodoloxía vaise a 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 e 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 aos 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 
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tipoloxía, a comprensión da causalidade múltiple e a intencionalidade na interpretación 

dos procesos, o uso axeitado da información e o manexo da documentación.   

A finalidade destas materias concrétase en dar unha visión global do mundo e un 

conxunto de valores para que o alumnado 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 nosa práctica 

docente empregaremos 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 materia. 

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 e xeográficos, recursos da rede (podcast, vídeos, 

presentación, etc.) e outros materiais audiovisuais (estractos de documentais e de 

películas).  

O libro de texto é “Historia do Mundo Contemporáneo” da Editorial Santillana así 

como outros materiais de elaboración propia (fichas de traballo e presentacións en 

PowerPoint). 

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 e nas probas que se lle mandan. Esta combina 

aspectos moi diversos da práctica educativa como: o crecemento intelectual, o a 

comprensión e uso correcto de conceptos, o dominio dun pensamento lóxico, o uso 

correcto do idioma, o desenvolvemento persoal e social, o afondamento no 

coñecemento da sociedade actual a través do pasado máis recente e máis arredado, etc.  

Criterios de Avaliación. 
 Os instrumentos de avaliación empregados pola docente concrétanse en 

actividades a realizar polos alumnado: resposta a preguntas, presentación orais, 

resolución de exercicios, busca de información, debates, etc. 
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A profesora dará ó alumnado as instrucións para realizar cada unha das actividades, 

pero todas elas, tanto exames 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 tódolos conceptos relacionados co asunto. 

 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. 

 Adicación: 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 das outras compañeiras/os e do profesorado é 

escoitada de forma activa, e que a súa postura é valorada. 

 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. 
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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 docente poderá empregar a seguinte 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% 

MB Moi ben: a actividade foi realizada de 

modo que satisfai de modo excelente os 

criterios de cualificación. 

100% 
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Os catro derradeiros criterios do listado dos criterios de cualificación –adicación, 

pertinencia, respecto e colaboración- non se refiren ó 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, un alumno que ten 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 

por redondeo en función de se se acadan as 60 centésimas ou non respectivamente. A 

profesora poderá valorar os criterios actitudinais de modo que a súa cualificación 

permita o redondeo da cualificación de avaliación  no enteiro superior, tal como se 

especificou máis arriba. De modo extraordinario, un alumnado 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 

ao 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 partires 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 cualificacións de cada unha das avaliación seguen o seguinte esquema: 

Porcentaxe Instrumentos 

70% 70% Proba escrita  

30% 

10% Dosier de traballo  

10% 

Realización de traballos grupais sobre a análise de 

acontecementos, personaxes ou un ámbito concreto de 

indagación.  

5% Realización de liñas do tempo. 

5% 
Comentario dun texto, mapa ou gráfica de carácter 

histórico.  

100% 100% Total 
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 Todas as probas van ser valoradas de 0 a 10 puntos, e farase unha media coas notas 

a través dos porcentaxes establecidos na táboa anterior. Por conseguinte, a 

cualificación de cada avaliación vai ser a suma dos porcentaxes anteriores, tendo o 5 

como a nota establecida para o aprobado.  

 En cada unha das avaliacións farase como mínimo unha proba escrita, que se valora 

sobre 10 puntos. No caso de que se faga máis dunha proba, a cualificacións será a 

media dos exames parciais, sempre que se acade en cada unha delas un mínimo de 3 

puntos. De non ser así,  considérase a avaliación suspensa. 

 Como norma xeral, para o redondeo da nota de cada unha das avaliacións 

establécese a partir das 60 centésimas e á inversa. Sen embargo esta regra ten a súa 

excepción en relación ao aprobado das avaliacións, sendo necesario acadar 5 puntos 

como resultado da suma dos exames e do traballo diario, sen que exista por tanto 

redondeo. 

 No caso de que o alumno/a teña que recuperar a avaliación existe unha proba de 

recuperación que será realizada ao comezo da seguinte avaliación. A recuperación 

de cada avaliación será global, e comprende todos os apartados e elementos desa 

avaliación. No caso de recuperar a materia a nota será un cinco, sendo esta a nota 

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

recuperación da 3ª avaliación se realizará na proba final de xuño.  

 Si a alumna/o non pode presentarse ao segundo das probas escritas dunha 

avaliación, a cualificación establecerase coas notas obtidas ata o momento. Sen 

embargo, na semana seguinte a súa incorporación, deberá de examinarse dos 

contidos pendentes. A nota obtida nesta proba fará media coas notas da seguinte 

avaliación. Se o problema ten lugar durante a 3ª avaliación, a imposibilidade de 

facer a proba noutro momento, obriga a considerar a avaliación suspensa, polo que 

deberá de presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

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. Excepcionalmente o 

profesor/a poderá realizar a cualificación da avaliación ordinaria de xuño facendo 

media cunha nota de 4 puntos nunha das avaliacións. 
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 No caso de non ter superadas dúas das tres avaliacións do curso, o alumno/a pode 

presentarse á unha proba extraordinaria, realizada antes da avaliación ordinaria, con 

toda a materia do curso onde haberá que dar conta dos contidos mínimos esixibles 

para unha avaliación positiva. 

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

parciais. No cálculo da media acadarase o enteiro superior ou inferior por redondeo 

en función de se se acadan as 60 centésimas ou non respectivamente. 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 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 setembro, segundo as 

datas propostas pola dirección do centro. Esta proba será unha proba escrita 

seguindo o modelo de exame habitual e supón o 100% da nota. É dicir, só se terá en 

conta o resultado desta proba escrita. 

Características das probas e traballos. 

As probas escritas ou exames de Historia do mundo Contemporaneo de 1º de 

Bacharelato seguiran o seguinte modelo: 

 Definición de conceptos e/ou identificación de personaxes e acontecementos 

da Historia do mundo Contemporáneo.  

 Realización de preguntas teóricas: Contextualizacións históricas; relación de 

causas e consecuencias dos acontecementos estudados; factores, elementos, e 

evolución dos ftos; relación entre diferentes contextos históricos.  

 Preguntas guiadas en relación a un texto, gráfica ou mapa de caracter 

histórico. Valorarase a capacidade de síntese, a utilización do vocabulario 

específico, a claridade expositiva, a xerarquización das ideas, facer referencia ós 

documentos, a correcta expresión escrita, e o desenvolvemento e cumplitude dos 

contidos. 

As normas nas probas escritas son as seguintes: 

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

azul ou negro como cores para escribir).  
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 Durante o exame non se pode usar ningún elemento dixital (móbiles, pulseira, 

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

expulsado/a do exame, e terá como consecuencia unha nota de 0 puntos na 

proba.  

 Cando un alumno/a sexa visto copiando requisaráselle o exame e deberá repetilo 

na avaliación de recuperación final de xuño, perdendo o dereito a aprobar a 

avaliación correspondente. No caso de ver ao alumnado copiando durante o 

exame de recuperación final de xuño ou na convocatoria extraordinaria 

considerarase suspenso/a, e recibirá unha cualificación de 0 puntos.  

 Unha vez no exame o alumnado deberá esperar un mínimo de 20 minutos antes 

de abandonar o exame.  

 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 profesorado na que figuran os documentos presentados. O alumnado que 

comece nun folio a parte a súa proba non terá dereito a que se lle corrixa dita 

proba. 

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

na nota da proba. O alumnado que non se presente a unha proba avaliable e 

poida xustificalo debidamente, terá dereito a facer unha nova proba que se 

realizará no prazo de dous días seguintes á súa incorporación. 

 

Dosier de traballo individual: Ao comezo de cada avaliación a profesora entregará a 

relación de actividades, as pautas para a súa correcta elaboración, os prazos de entrega e 

a rúbrica de corrección correspondente. Previsiblemente destinarase unha sesión 

semanal para solventar as posibles dúbidas e para a atención individualizada do 

alumnado.  

As probas específicas (traballos en equipo ou individuais; comentarios de textos, 

gráficas ou mapas históricos; biografías e/ou liñas do tempo) serán facilitadas ao 

alumnado ao comezo da avaliación, coas pautas para a súa correcta elaboración, os 

prazos de entrega e as rúbricas de corrección correspondentes. 

No caso do dosier e das probas específicas de cada avaliación (traballos, composicións, 

liñas do tempo, etc) terase en conta os seguintes criterios: 
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 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.  

 As actividades que presenten mostras de ser copiados ou plaxiados de 

compañeiros/as ou calquera outra fonte serán considerados como non validos, e 

terán unha nota de 0 puntos.  

 As actividades deben seguir os criterios establecidos pola profesora, e ter unha 

letra lexible e identificado correctamente. No caso de que non sigan estes 

criterios non serán corrixidos, e terán unha nota de 0 puntos.  

As cualificacións das diferentes actividades que se inclúen nesta programación faranse a 

partir das rúbricas que figuran no anexo desta programación. 

 

Criterios de promoción. 
Para superar a materia de Historia do Mundo Contemporáneo, e considerarse a 

promoción o alumnado debe ter unha nota igual ou superior a 5 na avaliación final 

ordinaria, seguindo os criterios xa definidos nos instrumentos de avaliación. No caso de 

que o alumnado non supere a Avaliación Ordinaria, ten a posibilidade de realizar unha 

proba extraordinaria que se realizará no mes de setembro, segundo as datas 

propostas pola dirección do centro.  

Esta proba será unha proba escrita seguindo o mesmo modelo de exame feito ao longo 

do curso e supón o 100% da nota. Para poder superar a avaliación debe alcanzar unha 

nota igual ou superior a 5 puntos. A proba seguira as normas vixentes nas probas 

realizadas durante o curso, e mencionadas anteriormente. 

Recuperación de pendentes. 

O alumnado de Bacharelato de Humanidade e Ciencias Sociais poden cursar a 

materia de Historia do Mundo Contemporáneo como materia pendente en 2º de 

Bacharelato. No caso de que exista alumnado que tivera que recuperar a materia ó 

departamento, e concretamente a xefatura de departamento de Xeografía e Historia, 

levará o seguimento do alumnado.  

No caso de que o alumnado teña pendente a materia de Historia do Mundo 

Contemporáneo terá os mesmos criterios de avaliación que no curso vixente e as 

mesmas condicións sen diferencias (contidos, criterios, tipo de probas, etc). A única 
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excepción vai ser que terá dúas probas escritas ó longo do curso, nas datas establecidas 

pola xefatura de estudos, marcadas como parte dun calendario oficial. 

Para facilitar a superación da materia, os contidos vanse dividir en dúas partes: 

1º Proba 

Comprende as unidades: 

1. O Antigo  Réxime. 

2. Revolución liberais e nacionalismo. 

3. A Revolución Industrial. 

4. A II Revolución Industrial e o Imperialismo. 

5. Os cambios sociais. Orixe e desenvolvemento do movemento obreiro. 

6. As grandes potencias. 

7. A I Guerra Mundial. 

8. A Revolución Rusa e a URSS. 

2º  Proba. 

Comprende as unidades: 

9. A economía de entreguerras. A Gran Depresión. 

10. O ascenso dos totalitarismos: Fascismo e Nazismo. 

11. A II Guerra Mundial. 

12. A Guerra Fría. 

13. A evolución dos bloques nun mundo bipolar. 

14. Descolonización e Terceiro Mundo. 

15. América no s. XX.  

16. A Xeopolítica do Mundo Actual. 

17. Globalización, crise e cambios socioculturais. 

Para obter a nota  farase unha media aritmética dos dous exames, no que deben ter 

un mínimo de 3 puntos para poder facer media. Se no calculo ten 5 ou máis considerase 

a materia superada, e recibira a nota correspondente na avaliación ordinaria. En caso de 

non facelo terán outra oportunidade en maio. No caso da proba de maio será unha proba 

escrita que supón o 100% da nota, para superara materia debe ter unha nota igual ou 

superior a 5 puntos.  

No caso de non aprobar, en maio, terá unha avaliación extraordinaria de xuño con 

toda a materia, na que a proba escrita suporá o 100% da nota, para superara materia 

debe ter unha nota igual ou superior a 5 puntos.  
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Os criterios de corrección e realización probas serán os mesmos que no curso vixente de 

Historia do Mundo Contemporáneo. A xefatura do departamento estará a disposición do 

alumnado para proporcionarlle as aclaracións e exercicios cando o necesiten. 

As datas dos exames serán coordinadas pola xefatura de estudos e publicadas, así coma 

as notas, no taboleiro de anuncios do Departamento de Xeografía e Historia. 

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 

necesarias para o seguimento da programación. Unha vez corrixidas as actividades a 

profesora adecuará o nivel de esixencia dos estándares de aprendizaxe ó 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 deberá aplicar.  

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 a docente 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 do alumnado 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 PROFESORADO 

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

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

3. A profesora explicou todos os contidos do período  estudado    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

5. A  profesora 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. A profesora atendeu as reclamacións dos alumnado     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. A profesora mantivo boa actitude co alumnado     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

11. A profesora atendeu 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 ter máis coñecementos que 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, a ____ 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 os alumnado 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 os 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 os máis avanzados titoricen aos 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 se desenvolverán 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 gran impacto social como a emigración, a violencia, o racismo… 
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 A educación para a igualdade entre os sexos pretende: fomentar a adquisición 

da perspectiva de xénero na análise dos acontecementos do pasado e proxectala 

no mundo actual, analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas, 

rexeitar a violencia de xénero dando un tratamento equivalente e equilibrado ao 

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 temas comúns con outros 

departamentos como o de Ciencias naturais, o de Galego, o de Lingua e Literatura 

española… cos que poderá intercambiar material ou compartir actividades. 

ACTIVIDADES COMPLENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

En principio non se planean actividades extraescolares para a materia de Historia 

do Mundo Contemporáneo, pero a medida que evolucione o curso pode modificarse esta 

condición. No caso de que existan actividades o departamento intentará organizar coa 

suficiente antelación á Vicedirección a realización de actividades complementarias e 

extraescolares. 

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. 

 Coñecer o grao de cumprimento das programacións didácticas nas distintas 

materias.  
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 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.                    

Os membros do departamento revisarán mensualmente a temporalización dos contidos 

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

aproveitamento por parte do alumnado. 

 

Os membros do departamento analizarán ao final de cada avaliación os distintos 

aspectos do proceso de ensino-aprendizaxe en función dos resultados sumativos obtidos 

polo alumnado, implementando eventuais correccións durante o seguinte trimestre. 

 

Na derradeira reunión os membros do departamento farán unha revisión xeral do curso e 

da programación para decidir que cousas modificar de cara ó curso vindeiro. Tal 

revisión e modificación ficará explícita na memoria de fin de curso. 

 

ANEXO. 
 

 

 

RÚBRICAS ………………………………………………………………………… 138 
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RÚBRICAS HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CURSO 2019/2020 

Rúbrica R1.1: Observación do traballo diario 

 

Rúbrica 2: Conceptos 

 

Rúbrica 3: Teoría 
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Rúbrica 4:Dosier  

 

 

Rúbrica 5.1: Comentario de texto histórico 
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Rúbrica 8.1: Liña do tempo 

 

Rúbrica 10.1: Biografías 
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Rúbrica 11.1: Traballo de investigación 

 

 


