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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Contidos e criterios

de  avaliación
Estándar de
aprendizaxe

 

A I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 

 - Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 

 - A Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS.

 -Os Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 

 - Os Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New 

Deal”. 

 - Os Fascismos europeos e nazismo alemán. 

 - Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á 

guerra.

 - II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 

 - Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 

 - Consecuencias da II Guerra Mundial. 

 - Antisemitismo: o Holocausto. 

 - Preparación da Paz e a ONU.

Criterios de avaliación

 Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das 

hostilidades da I Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e 

as súas consecuencias.

◦ Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas

da I Guerra Mundial.

◦ Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

◦ Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da 

I Guerra Mundial

  Identifica as causas da I Guerra Mundial.

 Comenta símbolos que explican o desenvolvemento da I Guerra Mundial.

 Analiza  mapas  históricos  que  exemplifican  as  distintas  etapas  da  Gran

Guerra.

 Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias  da I Guerra

Mundial



 Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como 

unha consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións.

◦ Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e 

analiza as súas consecuencias a curto prazo. 

 Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas 

nos correspondentes aspectos políticos, económicos e sociais:

◦ Explica as características do período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de comezos do século XX. 

 Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 

recoñecendo as súas etapas os seus protagonistas máis 

significativos e establecer as súas consecuencias.

◦ Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 

1917.

◦ Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro 

de 1917.

 

 Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías 

que conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama 

europeo do momento. Compara o fascismo italiano e o nazismo 

alemán. 

 Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras 

como elementos importantes das causas da II Guerra Mundial.

 Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así 

como os feitos máis característicos.

 Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra 

europea e as súas consecuencias.

 Comenta manifestacións artísticas da arte de comezos do século XX.

 Identifica causas da revolución rusa de 1917.

 Compara a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 coa de Outubro de 1917.

 Resume os Tratados de Paz da I Guerra Mundial

 Distingue o papel da Sociedade de Nacións en textos propostos da época.

 Analiza o papel que xoga nas relacións internacionais a Sociedade de Nacións.

 Interpreta imaxes da Gran Depresión.

 Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929.



  II  Guerra  Mundial:  orixes  do  conflito  e  características  xerais.

(Obxectivos a, b, c, d, e, h)

 - Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 

 - Consecuencias da II Guerra Mundial. 

 - Antisemitismo: o Holocausto. 

 - Preparación da Paz e a ONU. 

Criterios de avaliación

◦ Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, 

así como os feitos máis característicos.

◦ 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.

 Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán.

 Distingue símbolos dos fascismos europeos da Primeira metade do século XX.

 Comenta  textos  que  explican  as  relacións  internacionais  anteriores  ao

estalido da II Guerra Mundial.

 Resume cáusalas desencadeamentos da II Guerra Mundial.

 Explica as etapas  da II Guerra Mundial  tanto na fronte europea como na

guerra do Pacífico.

 Comenta mapas que analizan o desenvolvemento da II Guerra Mundial.

 Describe as consecuencias da II Guerra Mundial.

 Analiza imaxes que explican o xenocidio xudeu levado a cabo pola Alemaña

Nazi.

 Realiza esquemas que explican as institucións da ONU.

 Evolución de dous mundos diferentes  e os seus enfrontamentos

(abordarase de forma xeral)

 - Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista. 

◦ Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e 

establecer acontecementos que exemplifiquen cada unha destas 

etapas das relacións internacionais. Identifica e explica os conflitos

da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

  Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da 

Guerra Fría á coexistencia pacífica e a distensión. 

◦ Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques 

comunista e capitalista, revisando as novas dos medios de 

comunicación da época. Selecciona símbolos e imaxes que se 

  Identifica nun mapa os conflitos da Guerra Fría.

 Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista.

 Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas, gráficas que explican a evolución

de  ambos  os  bloques  enfrontados  na  Guerra  Fría  sinalando  a  que  bloque

pertence e algúns motivos que explican esa pertenza.



identifiquen co mundo capitalista e o mundo comunista. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realización  de  tres  comentarios  de  texto  na

avaliación. Realización  dun exame telemático por webex.

Instrumentos: 
 Comentarios de textos.

 Un exame telemático dos contidos impartidos.

 Dúas sesións de clases  semanais por videoconferencia pola 

plataforma webex.

Cualificación 
final

A nota na materia obterase da media da primeira avaliación e a 

segunda avaliación, a esta nota media pódense engadir ata 2 puntos

pola realización dos comentarios de cada un dos temas, asistencia 

ás clases por videoconferencia e á nota do exame telemático. 

O peso de estas actividades do terceiro trimestre serán:

 Comentarios entregados (ata +0.30 por cada un)

 Asistencia ás clases (ata 3 semanais) por 

videoconferencia, a puntuación será a máxima en 

caso de participar no 100% das sesións (ata 0.6 

puntos)

 Exame telemático de contidos impartidos no 

trimestre (ata 0.5segundo a calificación numérica 

obtida entre 0 e 10). 

Simulación dunha posible cualificación:

Nota da primeira avaliación: 7

Nota da segunda avaliación: 7

Actividades terceiro trimestre: 

 Entrega de 2 comentarios (+0.6)

 Asistencia ás clases  (+ 0.6)

 Nota no exame: 5 (+0.25)

Nota obtida polo/a alumno/a 8



Proba
extraordinaria
de setembro

Realización dun exame correspondente ao temario non superado 
polo alumno/a durante o curso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades  Explicacións dos temas por videoconferencia (webex)

 Realización por parte do alumnado de comentarios 

correspondentes aos temas explicados.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

 Todo o alumnado de primeiro de bacharelato posúe 

medios para establecer conexión coas diferentes sesións 

propostas semanalmente.

 Explicacións dos contidos detallados na táboa de contidos

mediante videoconferencia.

 Realización de comentarios grupais.

 Resolución de dúbidas dos apartados do temario 

mediante os seguintes medios telemáticos: correo 

electrónico, whatsapp ou google drive.

 Envío de materiais polos seguintes medios: correo 

electrónico, google drive, titorización de dúbidas por 

webex e zoom.

Materiais e
recursos

 Elaborados polo profesor.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para informar ao alumnado utilízanse os seguinte canles 

telemáticos:

 Correo electrónico.

 Plataforma Webex.

 Plataforma Zoom.

 Google drive.

 Whatsapp

 Abalar

Publicidade Envío ao alumnado e consulta na páxina web do centro
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CENTRO: IES Xermán Ancochea Quevedo
CURSO:  2º de bacharelato
MATERIA: Historia de España. 
PROFESOR: Francisco García Sánchez
DEPARTAMENTO: Xeografía e historia
 DATA:  7 de maio de 2020

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Contidos para a

avaliación
Estándares de
aprendizaxe

A  II  República.  A  Guerra  Civil  nun  contexto  de  crise

internacional (1931-1939) 

 A II República como solución democrática ao afundimento do

sistema da Restauración.

 Evolución  política  durante  a  II  República:  bienio  reformista

(Constitución  de  1931;  política  de  reformas;  Estatuto  de

Cataluña;  forzas  de  oposición  á  República);  bienio  radical-

cedista  (política  restauradora  e  radicalización  popular;

revolución de Asturias);  Fronte Popular (primeiras actuacións

do Goberno; preparación do golpe militar.

 Guerra  Civil:  sublevación  e  desenvolvemento  da  guerra;

dimensión internacional do conflito; evolución das dúas zonas;

consecuencias da guerra.

 Idade de Prata da cultura española: da xeración do 98 á do 36.  

1. Explica as causas que levaron á proclamación da II República e 

relaciona as súas dificultades coa crise económica mundial dos anos 

30. 

2. Diferencia  as  forzas  de  apoio  e  oposición  á  República  nos  seus

comezos, e describe as súas razóns e as principais actuacións.

3. Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista. 

4. Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 

5. Analiza  o  proxecto  de  reforma  agraria:  as  súas  razóns,  o  seu

desenvolvemento e os seus efectos. 

6. Compara as actuacións do bienio radical-cedista co progresista.

7. Describe  as  causas,  o  desenvolvemento  e  as  consecuencias  da

Revolución de Asturias de 1934.

8. Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras

o seu triunfo electoral, ata o comezo da guerra. 

9. Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 

10. Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional.

11. Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos



durante a guerra. 

12. Especifica os custos humanos e as consecuencias da guerra. 

 A ditadura franquista (1939-1975)

 Características e evolución do franquismo:  postguerra (grupos

ideolóxicos e apoios sociais do franquismo; oscilantes relacións co

exterior;  configuración  política  do  novo  Estado;  represión

política;  autarquía  económica);  anos  do  "desenvolvemento"

(plans  de  desenvolvemento  e  o  crecemento  económico;

transformacións sociais; reafirmación política do réxime; política

exterior;  crecente  oposición ao franquismo);  fin do franquismo

(inestabilidade  política;  dificultades  exteriores;  efectos  da  crise

económica internacional de 1973). 

 Cultura española durante o franquismo: cultura oficial; cultura

do exilio; cultura interior á marxe do sistema. 

1. Elabora  un  esquema  cos  grupos  ideolóxicos  e  os  apoios  sociais  do

franquismo na súa etapa inicial.

2. Diferencia  etapas  na evolución  de  España durante  o  franquismo,  e

resume os trazos esenciais de cada unha. 

3. Explica a organización política do Estado franquista. 

4. Explica  as  relacións  exteriores,  a  evolución  política  interior  e  a

situación económica de España desde o remate da Guerra Civil  ata

1959. 

5. Explica  as  relacións  exteriores,  a  evolución  política  interior  e  as

transformacións económicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 

6. Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 

7. Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen

no contexto internacional. 

8. Explica  a  política  económica  do  franquismo  nas  súas  etapas  e  a

evolución económica do país. 



9. Describe  as  transformacións  que experimenta a  sociedade española

durante os anos do franquismo, así como as súas causas. 

10. Especifica  os  grupos  de  oposición  política  ao  réxime  franquista  e

comenta a súa evolución no tempo.

11.

 Normalización  democrática  de España e  integración

en Europa (desde 1975) 

 Transición á democracia: crise económica mundial; alternativas

políticas  ao  franquismo,  continuísmo,  reforma  ou  ruptura;  o

papel do Rei; a lei para a reforma política; primeiras eleccións

democráticas. 

 Período  constituínte:  Pactos  da  Moncloa;  preautonomías  de

Cataluña  e  o  País  Vasco;  Constitución  de  1978  e  Estado  das

autonomías. O caso de Galicia. 

 Gobernos  constitucionais:  problema  do  terrorismo;  golpe  de

Estado frustrado de 1981; ingreso na OTAN; plena integración

en Europa. 

 Papel de España no mundo actual

1. Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de

Franco, e quen defendía cada unha. 

2. Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 

3. Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno

Adolfo Suárez para a reforma política do réxime franquista: lei

para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, etc.

4. Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 

5. Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución

de 1978 e as súas características esenciais. 

6. Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en

Europa e as consecuencias para España desta integración. 

7. Analiza  a  evolución  económica  e  social  de  España  desde  a

segunda  crise  do  petróleo  en  1979  ata  o  comezo  da  crise



financeira mundial de 2008.

8. Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización

democrática  de  España,  describe  a  xénese  e  evolución  das

organizacións  terroristas  que  actuaron  desde  a  transición

democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona

sobre  outros  temas  relacionados:  a  cidadanía  ameazada,  os

movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realización  de  tres  comentarios  de  texto,  un

correspondente a cada un dos períodos impartidos neste trimestre.

Realización  o  día  1  de  xuño  dun  exame  telemático  por  webex

segundo o novo modelo proposto pola CIUG no que se flexibiliza o

formato inicial establecido.

Instrumentos: 
 Comentarios de textos.

 Un exame telemático dos contidos impartidos.

 Tres sesións de clases  semanais por videoconferencia pola 

plataforma webex.

Cualificación 
final

A nota na materia obterase da media da primeira avaliación e a 

segunda avaliación, a esta nota media pódense engadir ata 2 puntos

pola realización dos comentarios de cada un dos temas, asistencia 

ás clases por videoconferencia e á nota do exame telemático que se 

vai a realizar o día 1 de xuño. Para o alumnado que ten a primeira 

ou segunda avaliación suspensas enviaranse comentarios que se 

deben entregar para a recuperación dos contidos non superados.

O peso de estas actividades do terceiro trimestre serán:

 Comentarios entregados (ata +0.2 por cada un)

 Asistencia ás clases (ata 3 semanais) por 

videoconferencia, a puntuación será a máxima en 

caso de participar no 100% das sesións (ata 0.6 

puntos)

 Exame telemático de contidos impartidos no 

trimestre (ata 0.8 segundo a calificación numérica 

obtida entre 0 e 10). 

 Se non se realiza o exame non se sube nota na 

terceira.

Simulación dunha posible cualificación:

Nota da primeira avaliación: 7

Nota da segunda avaliación: 7

Actividades terceiro trimestre: 



 Entrega de 2 comentarios (+0.4)

 Asistencia ás clases  (+ 0.6)

 Nota no exame: 5 (+0.40)

Nota obtida polo/a alumno/a 8

Proba
extraordinaria
de setembro

Realización dun exame correspondente ao temario non superado 
polo alumno/a durante o curso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades  Explicacións dos temas por videoconferencia (webex)

 Realización por parte do alumnado de comentarios 

correspondentes aos temas explicados.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

 Todo o alumnado de segundo de bacharelato posúe 

medios para establecer conexión coas diferentes sesións 

propostas semanalmente.

 Explicacións dos contidos detallados na táboa de 

estándares mediante videoconferencia.

 Realización de comentarios grupais para traballar o 

formato de exame proposto pola ciug.

 Resolución de dúbidas dos apartados do temario 

mediante os seguintes medios telemáticos: correo 

electrónico, whatsapp ou google drive.

 Envío de materiais polos seguintes medios: correo 

electrónico, google drive, titorización de dúbidas por 

webex e zoom.

Materiais e
recursos

 Elaborados polo profesor.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para informar ao alumnado utilízanse os seguinte canles 

telemáticos:

 Correo electrónico.

 Plataforma Webex.

 Plataforma Zoom.

 Google drive.

 Whatsapp

 Abalar

Publicidade Envío ao alumnado e consulta na páxina web do centro
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CENTRO: IES Xermán Ancochea Quevedo
CURSO:  2º de bacharelato
MATERIA: Xeografía de España. 
PROFESOR: Francisco García Sánchez
DEPARTAMENTO: Xeografía e historia
 DATA:  11 de maio de 2020

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de
avaliación

Estándar de
aprendizaxe

Espazo rural e actividades do sector primario

 Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores

explicativos.

  A estrutura agraria e as súas transformacións recentes

(U.E.) 

  O desenvolvemento  da gandería  española  e  as  súas

transformaçcións.

 A explotación dos bosques. 

 As  paisaxes  agrarias:  atlántica,  mediterránea,  de

interior, canaria e de montaña. 

 A pesca e os espazos pesqueiros. 

As fontes de enerxía e o sector secundario

 O tecido industrial español e os seus contrastes. 

 Gran variedade de paisaxes industriais.

 Áreas de antiga industrialización.

O espazo rural e as actividades do sector primario

 Coñecer  e  relacionar  as  formas  de  distribución  e  organización  do

espazo rural. Analizar as diferentes paisaxes do espazo rural.

 Coñecer  as  características  da  política  agraria  comunitaria  e  a  súa

evolución e cambios.

 Características  da  produtividade  agraria  nos  diferentes  espazos  do

territorio nacional.

 A Agricultura tradicional e as súas características.

 A agricultura despois da revolución verde.

 Analizar as diferentes actividades do sector pesqueiro.

As fontes de enerxía e o espazo industrial  

 Coñecer as diferentes fontes de enerxía utilizadas pola industria e a

sua evolución ao longo dos séculos XIX e XX.

 Analizar a evolución do proceso de industrialización de España dende

1855 a 1975.

 As paisaxes industriais.

 Coñecer a situación actual da industria: a globalización



 Áreas urbanas e rurais.

 Paisaxes da innovación. 

 Situación actual da industria: desafíos e globalización.

 A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía.

Sector servizos

 Terciarización da economía e sociedade do benestar. 

  Distribución comercial e espazos do consumo. 

 Os servizos financeiros e a balanza de pagamentos.

 Transporte e comunicacións. 

 Os espazos turísticos. 

 Paisaxes turísticas. 

 Impactos ambientais 

Espazo urbano

 Transformacións  recentes  na  estrutura  das  cidades.  -  Cidade

difusa.  -  Os  cambios  no  centro  urbano  (degradación  /vs/

rehabilitación). - Cambios de uso no solo urbano. 

O sector servizos  

 Terciarización da economía e sociedade do benestar.

 Distribución comercial e espazos do consumo.

 Os servizos financeiros e a balanza de pagamentos.

 Transporte e comunicacións.

 Os espazos turísticos.

 Paisaxes turísticas.

 Impactos ambientais.

 





2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realización  de  tres  comentarios  de  texto,  un

correspondente a cada un dos períodos impartidos neste trimestre.

Realización  o  día  1  de  xuño  dun  exame  telemático  por  webex

segundo o novo modelo proposto pola CIUG no que se flexibiliza o

formato inicial establecido.

Instrumentos: 
 Comentarios de textos.

 Un exame telemático dos contidos impartidos.

 Tres sesións de clases  semanais por videoconferencia pola 

plataforma webex.

Cualificación 
final

A nota na materia obterase da media da primeira avaliación e a 

segunda avaliación, a esta nota media pódense engadir ata 2 puntos

pola realización dos comentarios de cada un dos temas, asistencia 

ás clases por videoconferencia e á nota do exame telemático que se 

vai a realizar o día 2 de xuño. Para o alumnado que ten a primeira 

ou segunda avaliación suspensas enviaranse comentarios que se 

deben entregar para a recuperación dos contidos non superados.

O peso de estas actividades do terceiro trimestre serán:

 Comentarios entregados (ata +0.2 por cada un)

 Asistencia ás clases (ata 3 semanais) por 

videoconferencia, a puntuación será a máxima en 

caso de participar no 100% das sesións (ata 0.6 

puntos)

 Exame telemático de contidos impartidos no 

trimestre (ata 0.8 segundo a calificación numérica 

obtida entre 0 e 10). 



Simulación dunha posible cualificación:

Nota da primeira avaliación: 7

Nota da segunda avaliación: 7

Actividades terceiro trimestre: 

 Entrega de 2 comentarios (+0.4)

 Asistencia ás clases  (+ 0.6)

 Nota no exame: 5 (+0.40)

Nota obtida polo/a alumno/a 8

Proba
extraordinaria
de setembro

Realización dun exame correspondente ao temario non superado 
polo alumno/a durante o curso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades  Explicacións dos temas por videoconferencia (webex)

 Realización por parte do alumnado de comentarios 

correspondentes aos temas explicados.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

 Todo o alumnado de segundo de bacharelato posúe 

medios para establecer conexión coas diferentes sesións 

propostas semanalmente.

 Explicacións dos contidos detallados na táboa de 

estándares mediante videoconferencia.

 Realización de comentarios grupais para traballar o 

formato de exame proposto pola ciug.

 Resolución de dúbidas dos apartados do temario 

mediante os seguintes medios telemáticos: correo 

electrónico, whatsapp ou google drive.

 Envío de materiais polos seguintes medios: correo 

electrónico, google drive, titorización de dúbidas por 

webex e zoom.

Materiais e
recursos

 Elaborados polo profesor.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para informar ao alumnado utilízanse os seguinte canles 

telemáticos:

 Correo electrónico.

 Plataforma Webex.

 Plataforma Zoom.

 Google drive.

 Whatsapp

 Abalar

Publicidade Envío ao alumnado e consulta na páxina web do centro
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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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 
características esenciais das vangardas artísticas das artes plásticas 
na primeira metade do século XX, relacionando cada unha delas cos 
seus respectivos contextos históricos e culturais. 

HAB5.1.2. Describe a orixe e as características do Fauvismo. 

HAB5.1.4. Describe o ideario e os principios do futurismo. 

HAB5.1.5. Identifica os antecedentes do expresionismo no século XIX, explica 
as súas características xerais e especifica as diferenzas entre os grupos 
alemáns "A ponte" e "O xinete azul". 

HAB5.1.6. Describe o proceso de xestación e as características da pintura 
abstracta, distingue a vertente cromática e a xeométrica, e especifica algunhas 
das súas correntes máis significativas, como o Suprematismo ruso ou o 
Neoplasticismo. 

HAB5.1.7. Describe as características do Dadaísmo como actitude 
provocadora nun contexto de crise. 

HAB5.1.8. Explica a orixe, as características e os obxectivos do Surrealismo. 

B5.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as 
características esenciais da arquitectura da primeira metade do 
século XX, relacionando cada unha delas cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

HAB5.3.1. Explica o proceso de configuración e os trazos esenciais do 
Movemento Moderno en arquitectura. 

B6.3. Recoñecer e explicar as concepcións estéticas e as características 
esenciais das artes plásticas desde a segunda metade do século XX, no 
marco das novas relacións entre clientes, artistas e público que caracterizan 
o mundo actual. 

HAB6.3.1. Explica e compara o Informalismo europeo e o Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

HAB6.3.7. Distingue e explica algunhas das principais correntes figurativas: Pop-Art, 
Nova Figuración, Hiperrealismo. 

HAB6.3.8. Explica en que consisten as seguintes manifestacións de arte non 
duradeira: Happening, Body Art e Land Art. 

B7.1. Utilizar a terminoloxía específica da arte nas exposicións orais 
e escritas, denominando con precisión os elementos e as técnicas 

HAB7.1.1. Utiliza con corrección a terminoloxía específica das artes en 
exposicións orais e escritas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Semanalmente o alumnado realizará unha tarefa en forma de preguntas para responder. 
Pode ser un cuestionario acerca dun clip de vídeo, un texto para comentar, a búsqueda de información 
sobre algún tema específico. 

Tamén realizarán exercicios de redacción e esquemas  sobre partes concretas do temario. 

Instrumentos: Os exercicios realizados valoraranse entre 0 e 10 puntos, en función do acerto das 
respostas, a calidade da redacción, a amplitude da explicación realizada e a ortografía. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Realizarase unha media entre a primeira e a segunda avaliación, sendo a terceira avaliación un criterio a 
ter en conta para subir nota ou mantela como está. A nota poderá incrementarse nun máximo dun 20 % en 
función deste traballo da terceira avaliación. 

Proba extraordinaria de setembro 
Para a proba extraordinaria teranse en conta fundamentalmente os contidos impartidos na 1ª e 2ª 
avaliación, sendo estes o 90% da cualificación final. Os exercicios da terceira avaliación non poderán 
supoñer mais do 10 % da nota final. 

 
 
 

 
Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Realizarase un exame por avaliación 

Criterios de cualificación: 

Calificarase en función da nota obtida en exame 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Ao inicio do confinamento ditado polo estado de alarma, co conseguinte peche das aulas, a 
porcentaxe de materia do curso xa impartida era de en torno ao 85 %. Dado o carácter deste 
curso e a presumible autonomía do alumnado, a decisión adoptada foi de continuar impartindo 
nova materia. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades propóñense  mediante correo electrónico personalizado. 
A resposta aos exercicios propostos é pola mesma vía, sendo tamén posible a consulta vía 
mensaxe persoal. 

Materiais e recursos O material utilizado é, en función do exercicio proposto,  con medios informáticos tales como 
enlaces de vídeo, de texto, ou de páxinas concretas nas que obter información. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás familias 
 

Indicar o procedemento que o profesorado 
empregará para informar ao alumnado. 
O alumnado foi contactado por correo 
electrónico dirixido a eles mesmos. No 
correo informóuselles de cales serían as 
vías de comunicación e traballo durante o 
tempo de confinamento (as mencionadas 
no apartado anterior) 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro. 
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