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Modificacións curriculares do 3º trimestre.
Nivel 2º de Bacharelato

Materia Historia de España

Este documento concreta unha serie de cambios excepcionais nas programacións e 
no desenvolvemento curricular do curso académico 2019-2020 debido á suspensión 
das clases presenciais pola pandemia do COVID-19, tal e como indican as 
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.

De acordo a estas instrucións, se procede a relacionar os criterios de avaliación e os 
estándares imprescindibles correspondentes ao 3º trimestre, definir os instrumentos 
de avaliación que sirvan para valorar as actividades desenvolvidas polo alumnado 
no 3º trimestre así como recuperar as materias suspensas do 1º e 2º trimestre. De 
igual xeito, se modifican os criterios de cualificación das materias impartidas desde 
o Departamento de Xeografía e Historia do IES Vilar Ponte.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 
clave

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

HEB0.3.1.Responde a 
cuestión propostas a partir de 
fontes históricas e 
historiográficas.

CMCCT,CAA,C
SC

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

HBE4.5.1 Comenta as ideas 
fundamentais da Ilustración e 
define o concepto de 
despotismo ilustrado.

CCL,CAA,CSC
,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.

HBE5.1.2 Describe a Guerra 
da Independencia: as súas 
causas, a composición dos 
bandos en conflito e o 
desenvolvemento dos 
acontecementos.

CCL,CSC

B5.2. Comentar o labor lexislador das 
Cortes de Cádiz, en relación co 
ideario do liberalismo.

HBE5.2.2 Comenta as 
características esenciais da 
Constitución de 1812.

CCL,CSC

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

HB5.3.4 Representa nun 
esquema as diferenzas, en 
canto a sistema político e 
estrutura social, entre o Antigo 
Réxime e o réxime liberal 
burgués.

CCL,CAA,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.

HBE6.2.4 Compara as 
desamortizacións de 
Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos dunha 
e outra.

CCL,CAA,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.

HB6.4.1 Explica as etapas 
políticas do Sexenio 
Democrático.

CCL,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.

HBE6.5.1 Relaciona a 
evolución do movemento 
obreiro español durante o 
Sexenio Democrático coa do 
movemento obreiro 
internacional

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

HBE7.1.1 Explica os 
elementos fundamentais do 
sistema político ideado por 
Cánovas.

CCL,CAA,CSC

HBE7.1.3 Describe o 
funcionamento real do sistema 
político da Restauración.

CCL,CSC

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

HBE8.2.7 Compara os apoios, 
os argumentos e as actuacións 
de proteccionistas e 
librecambistas ao longo do 
século XIX.

CCL,CAA,CSC

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

HBE9.1.3 Elabora un esquema 
cos factores internos e 
externos da quebra do sistema 
político da Restauración.

CCL,CAA,CSC

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

HBE9.2.4 Analiza a crise xeral 
de 1917: as súas causas, 
manifestacións e 
consecuencias.

CCL,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.

HBE9.3.3 Explica as causas 
da caída da monarquía.

CCL,CSC

B10.1. Explicar a II República como 
solución democrática ao afundimento 
do sistema político da Restauración, 
enmarcándoa no contexto 
internacional de crise económica e 
conflitividade social.

HBE10.1.1 Explica as causas 
que levaron á proclamación da 
II República e relaciona as 
súas dificultades coa crise 
económica mundial dos anos

CCL,CAA,CSC

HBE10.1.2 Diferencia as 
forzas de apoio e oposición á 
República nos seus comezos, 
e describe as súas razóns e as 
principais actuacións.

CCL,CAA,CSC

B10.2. Diferenciar as etapas da 
República ata o comezo da Guerra 
Civil, especificando os feitos e as 
actuacións principais en cada unha.

HBE10.2.1 Resume as 
reformas impulsadas durante o 
bienio reformista da República.

CCL,CSC

2. Avaliación e cualificación.

Materia a impartir e actividades:
• Con carácter xeral, non se avanza materia pero se fará un breve resumo dos 

últimos temas para que o alumnado teña unha visión algo máis completa da 
materia.
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• As actividades que se realicen serán voluntarias e poden axudar a subir ata 
un punto a nota media das dúas primeiras avaliacións.

Recuperacións:
• O alumnado con unha avaliación suspensa deberá presentar os traballos e 

actividades fixadas para a súa recuperación.

• O alumnado con dúas avaliacións suspensas deberá presentarse a unha 
proba telemática de carácter oral correspondente á materia impartida de 
forma presencial.

Nota final:
• A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. 

• Complementariamente, as actividades realizadas na terceira avaliación 
poderán subir ata un punto esa nota. 

• Flexibilízanse os criterios de redondeo cara a nota superior.

Convocatorias ordinaria e extraordinaria:
• As probas finais en convocatoria ordinaria e extraordinaria se corresponderán 

exclusivamente coa materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.

Recuperación de pendentes:
• Non hai alumnado coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades
• Elaboración de composicións históricas.

• Lectura de correccións individualizadas.

• Visionado dunha conferencia sobre Historia de España do 
século XX.

• Clases telemáticas para resolver dúbidas de carácter xeral.

Metodoloxía:

• Todos os alumnos (38) posúen conexión a Internet e a 
posibilidade de acceder ás distintas plataformas empregadas 
durante o período sinalado.

• A metodoloxía empregada se centra na mellora das 
capacidades de redacción, comentario e composición de 
carácter histórico.

• As canles empregadas son o correo electrónico, a plataformas 
de docencia virtual, videochamada e teléfono.

Materiais e 
recursos

• Libro de texto e adendas.

• Google Classroom con acceso a diversos exercicios, apuntes e 
materiais complementarios (mapas e documentos 
audiovisuais).
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• Outros materiais complementarios (documentos audiovisuais).

4. Información e publicidade.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro.

Información ao alumnado e ás familias Correo electrónico, teléfono.
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