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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Copmpetencias  Clave. 

B0.1. Localizar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
internet, etc., e extraer información salientable sobre o tratado, valorando criticamente a súa 
fiabilidade. 

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. 

CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE e 
CCEC 

B0.2. Elaborar mapas e liñas de tempo, localizando as fontes adecuadas, utilizando os datos 
proporcionados ou servíndose dos coñecementos xa adquiridos. 

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

B0.3. Comentar e interpretar fontes primarias (históricas) e secundarias (historiográficas), 
relacionando a súa información cos coñecementos previos. 

HEB0.3.1. Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e 
historiográficas. CMCCT, CAA e CSC 

B0.4. Recoñecer a utilidade das fontes para o/a historiador/a, á parte da súa fiabilidade. 
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. 

CMCCT, CAA e CSC 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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. 

CCL, CSC e CCEC 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

HEB1.1.9. Resume as características da monarquía visigoda e explica por que 
alcanzou tanto poder a igrexa e a nobreza. CCL e CSC 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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. 

CCL, CD, CAA, CSIEE e CCEC 

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B1.1. Explicar as características dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 
desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas e 
consecuencias. 

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

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 
políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

HEB2.1.1. Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 
Península. CCL e CSC 
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B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 
políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

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. 

CMCCT, CAA e CSC 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 
políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. HEB2.1.3. Describe a evolución política de Al-Andalus. CCL e CSC 

B2.1. Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 
políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

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

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

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

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. HEB2.2.2. Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. CCL e CSC 

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

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

B2.2. Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 
reconquista e o concepto patrimonial da monarquía. 

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

B2.4. Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns e describir o réxime señorial e as 
características da sociedade estamental. 

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

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media 
e a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os feitos salientables que abren 
o camiño á modernidade. 

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. CCL e CSC 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media 
e a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os feitos salientables que abren 
o camiño á modernidade. 

HEB3.1.2. Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. CCL e CSC 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media 
e a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os feitos salientables que abren 
o camiño á modernidade. 

HEB3.1.3. Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 
perseguían. CCL, CAA e CSC 

B3.2. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, 
diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

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

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 
XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e demográfica. HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. CCL e CSC 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 
XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e demográfica. HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. CCL e CSC 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 
XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e demográfica. 

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

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 
XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e demográfica. HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. CCL, CSC e CAA 

B3.3. Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 
XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e demográfica. 

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

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar as súas 
consecuencias para a política exterior española e a nova orde internacional. 

HEB4.1.1. Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos 
bandos en conflito. CCL e CSC 
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B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar as súas 
consecuencias para a política exterior española e a nova orde internacional. 

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

B4.1. Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar as súas 
consecuencias para a política exterior española e a nova orde internacional. 

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

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das 
reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. 

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

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das 
reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. 

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

B4.2. Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das 
reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica. HEB4.2.4. Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. CCL e CSC 

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos 
e os obxectivos da nova política económica. HEB4.3.1. Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. CCL, CSC e CAA 

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos 
e os obxectivos da nova política económica. 

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

B4.3. Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos 
e os obxectivos da nova política económica. 

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

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 
difusión. 

HEB4.5.1. Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 
despotismo ilustrado. CCL, CAA, CSC e CCEC 

B4.5. Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 
difusión. 

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

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a Guerra 
da Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e as súas 
repercusións para España. 

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. CCL e CSC 

B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a Guerra 
da Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e as súas 
repercusións para España. 

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

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. HEB5.2.1. Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. CCL, CSC e CAA 

B5.2. Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. HEB5.2.2. Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. CCL, CSC e CAA 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. HEB5.3.1. Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado 
de Fernando VII. CCL e CSC 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. HEB5.3.2. Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba 
inicialmente. CCL e CSC 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. HEB5.3.3. Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os 
principais acontecementos históricos. CMCCT, CAA e CSC 

B5.3. Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. 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. CCL, CAA e CSC 

B5.5. Relacionar as pinturas e os gravados de Goya cos acontecementos deste período, e 
identificar nelas o reflexo da situación e os feitos contemporáneos. 

HEB5.5.1. Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora 
unha breve exposición sobre a súa visión da guerra. CCL, CD, CSC e CCEC 
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B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 
analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no tempo 
e as súas consecuencias. 

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

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 
analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no tempo 
e as súas consecuencias. 

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

B6.1. Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 
analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no tempo 
e as súas consecuencias. 

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

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais. 

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

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais. 

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. CCL e CSC 

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais. 

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

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais. 

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

B6.2. Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o 
reinado de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais. 

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

B6.3. Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en relación coas correntes 
ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder. HEB6.3.1. Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. CCL, CAA e CSC 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas democráticas á 
monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e externos que 
desestabilizaron o país. 

HEB6.4.1. Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. CCL e CSC 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas democráticas á 
monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e externos que 
desestabilizaron o país. 

HEB6.4.2. Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. CCL e CSC 

B6.4. Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas democráticas á 
monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e externos que 
desestabilizaron o país. 

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

B6.5. Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro 
en España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 

HEB6.5.1. Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio 
Democrático coa do movemento obreiro internacional. CCL, CAA e CSC 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. HEB7.1.1. Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. CCL, CAA e CSC 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. HEB7.1.2. Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. CCL e CSC 
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B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. HEB7.1.3. Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. CCL e CSC 

B7.1. Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu 
funcionamento real. 

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

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando a súa 
evolución durante o período estudado. 

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

B7.2. Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando a súa 
evolución durante o período estudado. 

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. CCL, CAA, CSC e CCEC 

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María Cristina, 
inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema político. 

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

B7.3. Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María Cristina, 
inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema político. 

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

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as súas 
consecuencias. HEB7.4.1. Explica a política española respecto ao problema de Cuba. CCL e CSC 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as súas 
consecuencias. 

HEB7.4.2. Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias 
territoriais do Tratado de París. CCL e CSC 

B7.4. Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as súas 
consecuencias. 

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

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, comparando o 
crecemento da poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis 
avanzados de Europa. 

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

B8.1. Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, comparando o 
crecemento da poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis 
avanzados de Europa. 

HEB8.1.2. Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no 
século XIX. CCL, CAA e CSC 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

HEB8.2.4. Compara a revolución industrial española coa dos países máis avanzados 
de Europa. CCL, CAA e CSC 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

HEB8.2.5. Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos 
condicionamentos xeográficos. CCL, CAA e CSC 

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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

B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. HEB8.2.8. Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. CCL e CSC 
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B8.2. Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 
signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

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. CCL e CSC 

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos 
primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 

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

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos 
primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 

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

B9.1. Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos 
primeiros gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 

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

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 
internos e os externos. 

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

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 
internos e os externos. 

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

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 
internos e os externos. 

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

B9.2. Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 
internos e os externos. 

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

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do sistema, e 
describir as súas características, etapas e actuacións. 

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

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do sistema, e 
describir as súas características, etapas e actuacións. 

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

B9.3. Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do sistema, e 
describir as súas características, etapas e actuacións. HEB9.3.3. Explica as causas da caída da monarquía. CCL e CSC 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX, en relación 
coa situación herdada do século XIX. HEB9.4.1. Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. CCL eCSC 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX, en relación 
coa situación herdada do século XIX. HEB9.4.2. Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. CCL e CSC 

B9.4. Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX, en relación 
coa situación herdada do século XIX. 

HEB9.4.3. Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo 
do século XX. CCL e CSC 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Segundo os criterios da Programación Didáctica do departamento os procedementos de avaliación foron para o 
seguinte curso do seguinte xeito. 

A nota da proba escrita suporá un 80% da nota e o 20% corresponderá a os traballos realizados e a corrección do 
caderno. 

Como consecuencia da Alarma Sanitaria débense modificar ditos criterios para a 3ª avaliación.  Deste xeito a 3ª 
avaliación avaliación vai ser realizada por medio de diferentes tarefas, realizadas en Google Classroom , e que 
sumará dous puntos a nota resultante das avaliacións anteriores. 

Os procedementos novos tras a Alerta Sanitaria, modifican a recuperación das avaliacións pendentes, polo tanto 
vaise optar polo seguinte método. 
Recuperación da 1ª Avaliación: 

• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 
Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 
 
Recuperación da 2º Avaliación: 

• Boletín (50%). 

• Cuestionario (50%). 
Estas actividades serán valoradas ata 5 puntos, co cal chegan a nota para superar a avaliación. 

Instrumentos: 
Para o alumnado que superou cunha nota de 5, ou superior, na 1ª e 2ª avaliación manteranse os mesmos 
principios que na Programación Didáctica de Departamento. 
 
No caso de aqueles alumnos que non superaran a 1ª e a 2ª avaliación, asi como os traballos realizados durante a 
3ª Avaliación consistira en: 

• Unha serie de tarefas, ou no caso dos boletíns, que seguiran unha corrección por medio de modelo de 
corrección, lista de cotexo ou rúbrica. 

• Realización de cuestionarios, que serán corrixidos de forma automática ou manual segundo o 
modelo. Estas realizaranse por medio de aplicacións telemáticas. 

Cualificación final 

Esa será a nota de cualificación final vai a seguir as referencia marcadas nas instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Pero tamén a 
Orden EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establece no marco e nas directrices de actuación para o terceiro 
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante aa situación de crise ocasionada por el COVID-
19. 
 
Seguindo a lexislación vixente determinase o seguinte procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Para a realización da cualificación final vaise optar polo seguinte cálculo da media aritmética das notas obtidas 
polo alumando durante a 1ª e a 2ª avaliación. Debido a que a terceira avaliación solo pode ser valorada en forma 
positiva, optase pola seguinte medida, sempre tendo en conta o beneficio do alumnado, de poder subir ó resultado 
desa media ata 2 puntos como máximo polo traballo realizado durante a terceira avaliación. 
Co cal de forma gráfica se representa nesta formula. 
 

!"#$%&'$( = 1ª,-$(&.&ó' + 2ª,-$(&.&ó'
2 + ('"#$3$3ª,-$(&.&ó' = 5á7&5"3"89:8'#"9) 

 
Para que esta formula poida ser aplicada, o alumnado ten que ter superadas a 1ª e 2ª avaliación, ou sexa ter unha 
nota superior a 5 puntos. No caso de que o alumnado non superara as avaliación, non se lle aplicará a nota da 
terceira avaliación para subir nota. 
 
No caso de que o alumno, non superará a materia durante o curso normal, antes da proclamación do Estado de 
Alarma, vaise realizar unha serie de recuperacións por avaliacións (1ª e 2ª avaliación). Se o alumnado realiza as 
tarefas relacionadas coa recuperación e as supera os contidos mínimo establecidos nas tarefas considerarase que 
superou a avaliación, e obterá unha nota de 5 puntos nesa avaliación ou avaliacións. Entón si se tomara en conta 
para a realización da formula anteriormente mencionada. No caso de que o alumnado non realice as actividades 
de recuperación, ou o faga de forma inadecuada, non superará a avaliación suspensa, e quedará coa nota que 
obtivo na avaliación anteriormente dada antes proclamación do Estado de Alarma. 
Considerarase que o alumno supera a materia na avaliación ordinaria se obtén no cálculo 5 ou máis puntos. 
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Proba extraordinaria de 
setembro 

No caso de que se poida realizar unha volta o centro en setembro vaise respectar os criterios da programación 
2019-20. 
 
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 modelo de exame de realizado durante o curso, e supón o 100% da nota. 
É dicir, só se terá en conta o exame. 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, pero so 
se poderá facer coa materia impartida antes da proclamación do Estado de Alarma o 13 de marzo de 2020. 
 
No caso de que non se poida realizar unha volta o centro para a realización desa proba escrita,  a alternativa será 
que se realizara toda unha serie de actividades, que serán entregadas ó alumnado con tempo suficiente, e que 
substituirán a proba extraordinaria de Setembro. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non existe alumnado con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades realizadas durante a 3ª Avaliación van a ser basicamente de recuperación, repaso, reforzo 
e ampliación dos contidos básicos para poder superar a materia. Vaise facer fincapé na materia que 
podería entrar en ABAU, e superar esta proba da forma máis satisfactoria posible. 
Nesta actividades vanse a centrar no desenvolvemento das competencias básica e no desenvolvemento 
do alumnado a través de actividades telemáticas e dirixidas. A forma das tarefas ou actividades, será 
explicada na metodoloxía. 
  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía consiste na realización de toda unha serie de actividades de carácter semanal ou 
quincenal, dependendo da dificultade da realización da tarefa.  Para a realización desas tarefas teranse 
en conta os medios e dispoñibilidade do alumando a recursos ou medios informáticos dispoñibles polo 
alumnado. Na medida que sexa posible, realizarase por medio de sistemas telemáticos, a través de 
Google Classroom, e o envío da tarefa ó correo do docente. 
 
Para poder realizar esta actividades vaise optar pola publicación das actividades a través dun Blog, que 
servira de referencia a todo o alumando da Materia de Historia de España. Optouse polo Blog, polo 
sinxelo que pode ser ver o visionado das actividades a través de ordenador, tableta ou smartphone.  Logo 
as actividades van ser reenviadas o docente polo medio dun correo electrónico. 
 
Todos os boletíns, tarefas, traballos e cuestionarios están a disposición do alumnado a través de Google 
Classroom. Tanto no blog, como en Google Classroom, teñen a súa disposición foros de consulta e de 
discusión. 
 
A maiores creouse unha conta de correo para entregar por correo ou a través de almacenamento online 
(drive, webtransfer,...) ou redes sociais (youtube, Vimeo,...). 
 
No caso de que un alumno non poida acceder á o blog, sempre se lle podería transmitir a información 
en papel, se os pais o demandan, por medio do servizo de correos. Para isto será necesario a previa 
petición ó centro, e os prazos de entrega serán modificados para non prexudicar ó alumnado, pero están 
sometidas ó criterio do docente e as necesidades loxísticas. 

Materiais e recursos 

Dentro deste temos: 

• Manuais e recursos de propia creación do docente. 

◦ Boletíns de actividades de recuperación. 

◦ Fichas de traballos. 

◦ Tarefas. 

◦ Blog dea Materia de Historia de España. https://aulahe.blogspot.com/ 

• Recursos de bibliotecas dixitais e outros repositorios de información. 

• Idoceo Connect. 

• Youtube. 

• Conta de correo gmail. 

• Conta de youtube. 

• Calquera ferramenta que permita facer chegar a todo o alumnado os materiais e todos os recursos 
necesarios para o seu desempeño. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información relativa ao terceiro trimestre será publicitada para que teñan acceso a mesma todo o 
alumnado e as súas familias. O medio empregado será a páxina web do IES de Vilalonga. Alí expoñeranse 
as tarefas, traballos, exercicios de recuperación e posibles probas de exame que se fagan. O alumnado 
deberá estar atento a está páxina que é o noso principal canle de comunicación  e que inclúe tamén a 
Google Classroom e no blog da materia. 
Empregaremos tamén se é preciso o espazo Abalar, correo electrónico, etc. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


