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Modificacións curriculares do 3º trimestre.
Nivel 1º de Bacharelato

Materia Historia do Mundo Contemporáneo

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 Competencias chave

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais

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.

▪ HMCB2.1.1. Identifica as causas 
da primeira Revolución Industrial.

 CSC ▪ CAA ▪ CCL

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

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

▪ HMCB2.6.1. Compara as 
correntes de pensamento social 
da época da Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico e anarquismo.

CSC ▪ CAA ▪ CCL

Bloque 4.  A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial

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

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

HMCB4.4.1. Describe as alianzas 
dos países máis destacados 
durante a Paz Armada.

▪ CSC ▪ CCL

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

HMCB4.5.1. Identifica a partir de 
fontes históricas ou 
historiográficas as causas da I 
Guerra Mundial.

▪ CSC ▪ CAA ▪ CCL

HMCB4.5.3. Analiza e explica as 
etapas da Gran Guerra a partir de 
mapas históricos.

▪ CSC ▪ CAA ▪ CCL ▪ 
CD

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

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 
Revolución Rusa de 1917.

CSC ▪ CCL

HMCB5.2.2. Compara a 
Revolución Rusa de febreiro de 
1917 coa de outubro de 1917.

CSC ▪ CAA ▪ CCL

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

HMCB5.4.2. Comenta gráficas 
que explican a crise económica de 
1929.

CSC ▪ CCL ▪ CMCCT

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

HMCB5.5.1. Compara o fascismo 
italiano e o nazismo alemán.

CSC ▪ CCL

HMCB5.5.2. Distingue símbolos 
dos fascismos europeos da 
primeira metade do século XX.

CSC
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Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias da 
disciplina
B11.3. Utilizar o vocabulario 
histórico e artístico con precisión, 
inseríndoo no contexto adecuado.

HMCB11.3.1. Utiliza con fluidez e 
precisión o vocabulario histórico e 
artístico necesario. 

CSC ▪ CCL

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.

• As actividades que se realicen serán voluntarias e poden axudar a subir ata 
un punto a nota media das dúas primeiras avaliacións.

Recuperación da 2ª Avaliación:
• Consistirá nunha 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 Europa do 
século XX.

• Clases telemáticas para resolver dúbidas de carácter xeral.

Metodoloxía:

• Todos os alumnos 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 
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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.

• 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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