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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 
clave 

B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos demográ ficos, 
económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de diagramas.  

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

CSC  
CAA  
CCL  
CD  

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a economía, a 
poboación e a sociedade.  

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

CSC  
CAA  
CCL  
CD  

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, establecendo ele 
mentos de coincidencia entre ambas ideoloxías.  

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

CSC 
CCEC  
CD 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos característi- cos e 
as súas consecuencias sociais  

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

CSC  
CAA  
CCL  
CD 
 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron ou foron 
consecuencia da Revolución Industrial do século XIX.  

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

CSC 
CAA 
CSIEE  
CD  

B3.3.Explicar,apartirdeinforma ción obtida en internet, a Revolución Francesa de 1789, incluíndo cada 
idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas consecuencias.  HMCB3.3.1.Explica as causas da Revolución Francesa de 1789.  

CSC  
CCL  
CAA  
CD  

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do absolutismo, e 
identificar as súas consecuencias para os países implicados.  

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

CSC  
CCL  
CAA  
CD  
 

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu desenvolvemento a partir 
da análise de fontes gráficas.  

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

CSC  
CCL  
CD 
 

B4.3.Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a finais do século 
XIX, e establecer as súas consecuencias.  

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

CSC  
CAA  
CCL  
CD  
 

B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias.  HMCB4.5.1. Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as 
causas da I Guerra Mundial.  

CSC  
CAA  
CCL  
CD 
 

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as súas etapas e os 
seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas consecuencias.  

HMCB5.2.1. Identifica e explica algunhas das causas da Revolu- ción 
Rusa de 1917. 

CSC  
CCL  
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CD  

B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha consecuencia o 
xurdimento da Sociedade de Nacións. 

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

CSC  
CCL  
CAA  
CD  
 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas influencias na vida 
cotiá.  HMCB5.4.1. Interpreta imaxes da Gran Depresión.  

CSC  
CCL  
CAA  
CD  
 

 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

• Procedementos: 
 

Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos establecidos na 
programación didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial empréganse os seguintes procedementos: probas 
escritas e audiovisuais, actividades de investigación e creación dun caderno dixital. 
 

• Instrumentos: 
 

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na programación 
didáctica 2019/20.  
 
A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo alumanado, que 
poderá sumar ata un máximo de dous punto na nota final. Os instrumentos de avaliación 
empregados son: rúbrica xeral, listas de cotexo e plantillas de corrección. 
 
O alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas mediante a elaboración 

dun   
caderno dixital. A entrega e a avaliación positiva deste caderno, conleva a recuperación 
das avaliacións pendentes.  

 

Cualificación final 

 
A nota final será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación, sempre que sexan positivas 
ou teñan unha nota de 5 nas tarefas de recuperación, puidendo subir nota as 
actividades de recuperación, repaso e reforzo que o alumnado desenvolva durante o 3º 
trimestre, ata un máximo de dous puntos na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
O alumnado que non supere os obxectivos da materia poderá recuperala mediante unha 
proba escrita sempre que as condicións sanitarias o permitan, así como a presentación 
dun traballo que versará sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación. A nota final será a 
media ponderada destas dúas probas.  

No caso de que a proba escrita non se puidera celebrar, a presentación do traballo 
constituirá o 100% da nota final.  

Alumnado de 
materia pendente 

Os criterios están na Programación Didáctica do Departamento e publicada na páxina 
web do centro. O alumnado foi informado de cales eran, e como serían as probas a 
principio de curso. 

Criterios de avaliación: 

B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os seus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais, utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 

B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que afectan a 
economía, a poboación e a sociedade. 

B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as características 
esenciais do sistema e valorando o papel das revolucións para alcanzar as 
transformacións necesarias para logralo. 

B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século XIX, 
establecendo elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a idea de 
equilibrio europeo. 

B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar as obras 
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máis destacadas. 

B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do século XIX, 
seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se ache dispoñible. 

B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus trazos 
característicos e as súas consecuencias sociais 

B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos adecuadamente e 
establecer as rexións onde se produce ese avance. 

B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación que influíron 
ou foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da economía 
industrial e do liberalismo económico. 

B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a situación da clase 
obreira do século XIX. 

B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de pensamento que 
caracteriza a primeira metade do século XIX, distinguindo os feitos, os personaxes e os 
símbolos, e encadrándoos en cada variable analizada.  

B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados Unidos, e 
establecer as causas máis inmediatas e as etapas da independencia. 

B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución Francesa de 
1789, incluíndo cada idea obtida nas causas, no desenvolvemento e nas 
consecuencias. 

B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e establecer 
as súas consecuencias. 

B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a restauración do 
absolutismo, e identificar as súas consecuencias para os países implicados. 

B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar as súas 
causas e o seu desenvolvemento. 

B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas. 

B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, obtendo 
información de medios bibliográficos ou de internet e presentándoa adecuadamente. 

B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século XIX e 
comezos do século XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os factores 
desencadeadores. 

B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países europeos, 
ademais de Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e presentar información 
que explique tales feitos. 

B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e estadounidenses a 
finais do século XIX, e establecer as súas consecuencias. 

B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz Armada. 

B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das hostilidades da I 
Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas consecuencias. 

B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas nos 
correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 recoñecendo as 
súas etapas e os seus protagonistas máis significativos, e establecer as súas 
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consecuencias. 

B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como unha 
consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións. 

B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e as súas 
influencias na vida cotiá. 

B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías que 
conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do momento. 

B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras como 
elementos importantes das causas da II Guerra Mundial. 

B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así como os feitos 
máis característicos. 

B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, distinguindo as 
que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados Unidos e a Xapón. 

B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación da vida 
cotiá. 

B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e 
as súas consecuencias. 

B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 
primarias ou secundarias, relativa á posguerra. 

B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que explican o 
xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e presentándoos 
adecuadamente. 

B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as súas 
consecuencias, e establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 
etapas das relacións internacionais. 

B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques comunista e 
capitalista, revisando as novas dos medios de comunicación da época. 

B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os puntos de vista 
político, social, económico e cultural, e exemplificar coa selección de feitos que durante 
este período afectan as dúas grandes superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e establecer as 
causas e os factores que explican o proceso. 

B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e identificar 
as que afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e personaxes 
significativos de cada proceso. 

B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que demostre 
as súas actuacións. 

B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as causas que o 
explican. 

B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das relacións entre 
os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo as formas de axuda ao 
desenvolvemento e describindo as formas de neocolonialismo dentro da política de 
bloques. 

B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os seus trazos 
máis significativos desde unha perspectiva política, social e económica. 

B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións concernentes á 
Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas exsoviéticas, 
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recollendo informacións que resuman as novas circunstancias políticas e económicas. 

B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos países de 
Europa central e oriental. 

B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento de tal 
situación e resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de conflitos nesta zona. 

B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda metade do 
século XX establecendo as liñas de pensamento e os logros obtidos. 

B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características significativas que 
inflúen na vida cotiá. 

B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os fitos máis 
destacados que configuran a súa evolución. 

B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións que 
compoñen a súa estrutura. 

B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos desde os 
anos 60 aos 90 do século XX, sintetizando os aspectos que explican a transformación 
da sociedade norteamericana e que constitúen elementos orixinarios do Estado do 
benestar. 

B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos países industriais 
asiáticos, establecendo trazos de carácter político, económico, social e cultural. 

B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia dos medios de 
comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos medios científicos e 
tecnolóxicos na sociedade actual. 

B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a vida cotiá, e 
explicar as súas características. 

B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os seus 
problemas para amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras áreas. 

B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do 
século XXI identificando a transcendencia dos atentados do 11-S e explicando as 
transformacións e o impacto ocasionado a este país. 

B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de Hispanoamérica. 

B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo os seus 
trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas zonas 
xeoestratéxicas. 

B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao século XXI, 
seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de mentalidades 

B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do tempo e á 
vez no tempo (diacronía e sincronía). 

B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable utilizando fontes 
primarias e secundarias (biblioteca, internet, etc.), e analizar a súa credibilidade. 

B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 
adecuado. 

 

Criterios de cualificación: 

Seguindo o modelo da programación de departamento realizanse dúas probas parciais 
ó longo do curso: un en Xaneiro e outro en Abril-Maio. Estas probas estaban compotas 
dun boletín de tarefas (30%) e unha proba escrita (70%). Logo faise unha media 
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aritmética entre ambos parciais valorando de 0 a 10.  

 

Como ese primeiro foi realizado, e moitos dos alumnos teñen notas positivas, vanse 
respectar as notas dese parcial.  

 

O segundo parcial, debido a situación de Alerta Sanitaria, vai ser substituído por unha 
serie de tarefas que será entregada por medio telemáticos a través da Aula Virtual do 
centro. Este estará composto por unha serie de tarefas para que sexan realizadas polo 
alumnos, e sexan entregados nun prazo de tempo determinado. 

 

No caso de que un alumno non poida acceder á Aula Virtual, sempre se lle podería 
transmitir a información en papel, se os pais ou titores legais 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.  

 

Para obter a cualificación vaise facer unha medía aritmética entre a nota do primeiro 
parcial e o segundo parcial. No caso de que o alumnado consiga nese cálculo unha nota 
de 5, ou superior, considerase que ten superada a materia pendente.  

 

No caso de que o alumnado que non superara o primeiro parcial, ten a posibilidade de 
recuperalo por medio dunha serie de tarefas, que están disposta na Aula Virtual do 
Centro. No caso desas tarefas serán valoradas con ata 5 puntos Iso vaille dar a nota 
para poder superar a materia. 

 

No caso de que a materia non sexa superara terá unha nova oportunidade de superar a 
materia por medio dunha proba en Setembro, sempre e cando a medidas sanitarias o 
permitan. No caso de que esa medida non sexa posible, tomaranse as medidas 
pertinentes para realizar unha nova proba ou traballo. 

 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos. 
Recuperación do Primeiro Parcial: 

• Tarefas realizadas na Aula Vitual. 
Tarefa do 2º Parcial. 

• Tarefas realizadas na aula virtual. 
Instrumentos. 

• Tarefas. Corrección cando se entreguen segundo unha modelo de corrección. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
Actividades de ampliación: 
- A partir de recursos audiovisuais (extractos de películas, obras pictóricas, 

imaxes e fotografías, propaganda e publicidade, documentais históricos, 
etc) proponse a análise de distintos contextos históricos no marco da 
Historia do mundo contemporánea. Con obxecto de facilitar a súa 
comprensión achéganse preguntas guiadas e/ou test de repaso. Utilízanse 
distintas ferramentas dixitais para plasmar o resultado das súas reflexións. 

- Tarefa voluntaria de caracter semanal: Diario dunha pandemia. 
 

 
Actividades de reforzo: 
- Test de repaso da Historia do mundo contemporáneo. 
- Actividades interactivas de vocabulario histórico. 
- Elaboración de liñas do tempo interactivas dos séculos XIX e XX.  
- Análise de fontes históricas para a análise de distintos contextos que servan 

para reflexionar sobre o momento actual (comparativa entre a gripe 1918 / 
covid-19). 

 
Actividades de recuperación: 
- Creación dun caderno dixital e interactivo que recolla os conceptos 
       elementais das unidades didácticas 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 e 9.  
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 
• Alumnado con conectividade:  

Na 1ª e na 2ª avaliación séguese a metodoloxía proposta na programación 
didáctica 2019/20.  

Durante o confinamento inclúese, a maiores, máis recursos dixitais a través de 
Classroom, onde se inclúen as tarefas integradas na secuencia de aprendizaxe, 
actividades interactivas e unha selección de enlaces a Internet. Así mesmo, 
establécese un contacto permanente co alumnado para o seu seguemento a 
través do enderezo electrónico.  

• Alumnado sen conectividade:  

As tarefas de repaso, recuperación e ampliación elaboradas pola profesora 
facilítase a aquel alumnado que o precise mediante outras canles de 
comunicación.  Así mesmo, infórmase semanalmente do seguemento das tarefas 
ás persoas titoras do grupo.  

Materiais e recursos 

• Materiais de elaboración propia:  
https://www.youtube.com/watch?v=kEI7QYpoFeA&t=1s 
 
• Recursos audiovisuais:  
https://www.e-vocacion.es/site/idioma 
https://leccionesdehistoria.com/ 
https://es.liveworksheets.com/ 
 
• Ferramentas dixitais: 

https://app.genial.ly/dashboard 
https://www.canva.com/ 
https://bookcreator.com/ 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Espazo Abalar 
Classroom 

 

Publicidade  IES de Vilalonga 
 

 


