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CONTEXTUALIZACIÓN

 O alunmado desta asignatura pode pertencer a varios itinerarios diferentes:

 Alumnos da modalidade de humanidades, que teñen esta asignatura como troncal

 Alumnos das outras modalidades que a escollen como optativa.

 En ámbolos casos son alumnos de máis de 15-16 anos que xa están fora do sistema obrigato-
rio e aos que se lle supón unha certa madurez.Como ademais tiveron en 4º unha asignatura
cuns contidos moi parecidos hai un nivel base bastante razonable, con dominio dos concetos
máis importantes e a liña temporal ben asumida.

 Sen embargo, nótase unha certa falla de comprensión lectora e en moitos casos pouca capa-
cidade de expresión escrita, que se reforza este curso co traballo sistemático cas fontes a tra-
vés dos comentarios. Así prepárase ó alumnado para 2º  e a universidade.

 É importante reseñar que son alumnos que xa superaron o ensino obrigatorio e que ademais
escolleron o itinerario que máis lles interesa, polo que se lles debe esixir un certo rendemen-
to.

OBXECTIVOS

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto
de  autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que  fomente  a
corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a
sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsible e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.

c)  Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial
ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos
métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da  ciencia  e  da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respect
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.

CONTIDOS, ESTÁNDARES E TEMPORALIZACIÓN

A temporalización ao longo do curso está distribuida en avaliacións.  Para non colocar
unha nova columna que complicaría a interpretación do cadro,  a temporalización vai mar-
cada en negrita na columna dos contidos e as avaliacións con cadansúa cor. Débese enten-
der a temporalización de xeito flexible, pois normalmente non se cumple debido o nivel de
partida do alumno, o seu ritmo de aprendizaxe (moi lento ao comezo pola dificuldade de
traballar con comentarios) ou o seu interese pola materia.

Esta é a táboa cromática que permite idenrtificar as avaliacións:
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        1ªavaliación           2ªavaliación         3ªavaliación

 

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

Bloque 1. O Antigo Réxime (9 sesións)

 A.

 B.

 C.

 d.

 e.

 h..

 B1.1.  Trazos  do
Antigo Réxime

3 sesións.

 B1.1. Definir e es-
quematizar  os
trazos  do  Antigo
Réxime,  descri-
bindo  os  seus  as-
pectos  demográfi-
cos,  económicos,
políticos, sociais e
culturais,  utili-
zando  diferentes
tipos  de  diagra-
mas.

 HMCB1.1.1.  Ex-
trae os trazos do
Antigo  Réxime
dun texto propos-
to  que  os  con-
teña.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB1.1.2.
Obtén e  seleccio-
na  información
escrita  e  gráfica
relevante,  utili-
zando fontes  pri-
marias ou secun-
darias,  relativa
ao  Antigo  Réxi-
me.

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB1.1.3.  Cla-
sifica os trazos do
Antigo  Réxime
en  aspectos  de-
mográficos,
económicos,  po-
líticos,  sociais  e
culturais.

 CSC

 CAA

 CCL

 CCEC

 HMCB1.1.4.  Ela-
bora  mapas  con-
ceptuais  que  ex-
plican  os  trazos
característicos do
Antigo Réxime.

 CSC

 CAA

 CCL

 B1.2.  Transfor-
macións no Anti-

 B1.2.  Distinguir  HMCB1.2.1.  Ex-
plica as transfor-

 CSC
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

go  Réxime:  eco-
nomía,  poboa-
ción e sociedade.

2 sesións

as  transforma-
cións  no  Antigo
Réxime enumerar
as  que  afectan  a
economía, a pobo-
ación e a socieda-
de.

macións do Anti-
go  Réxime  que
afectan  a  econo-
mía,  a  poboación
e a sociedade.

 CAA

 CCL

 HMCB1.2.2.
Analiza  a  evolu-
ción dos trazos do
Antigo Réxime do
século  XVII  e  o
século XVIII.

 CSC

 CAA

 CCL

 B1.3.  Revolu-
cións  e  parla-
mentarismo  en
Inglaterra.

1 sesión

 B1.3.  Explicar  o
parlamentarismo
inglés  do  século
XVII  resumindo
as  características
esenciais do siste-
ma e valorando o
papel  das  revolu-
cións  para  alcan-
zar  as  transfor-
macións  necesa-
rias para logralo.

 HMCB1.3.1. Des-
cribe  as  carac-
terísticas  do  pa-
rlamentarismo
inglés a partir de
fontes históricas.

 CSC

 CCEC

 CCL

 HMCB1.3.2.
Distingue  as  re-
volucións  ingle-
sas  do  século
XVII  como  for-
mas  que  promo-
ven o cambio po-
lítico  do  Antigo
Réxime.

 CSC

 CCEC

 CCL

  B1.4.  O  pensa-
mento  da  Ilus-
tración.

1 sesión

 B1.4.  Relacionar
as  ideas  da  Ilus-
tración co Libera-
lismo  de  comezo
do século XIX, es-
tablecendo  ele-
mentos  de  coinci-
dencia  entre  am-
bas as ideoloxías.

 HMCB1.4.1.
Enumera  e  des-
cribe as ideas da
Ilustración  e  as
do  Liberalismo
de  comezos  do
século XIX.

 CSC

 CCEC

 CCL

 HMCB1.4.2.  Es-
tablece  as  seme-
llanzas e AS dife-
renzas  entre  as
ideas  da  Ilustra-

 CSC

 CCEC

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

ción e o Liberalis-
mo de comezos do
século XIX.

  B1.5.  Relacións
internacionais:
equilibrio  euro-
peo.

1 sesión

 B1.5. Describir as
relacións  interna-
cionais  do  Antigo
Réxime  demos-
trando  a  idea  de
equilibrio  euro-
peo.

 HMCB1.5.1.  Si-
túa en mapas de
Europa os países
ou reinos en fun-
ción dos conflitos
en  que  inter-
veñen.

 CSC

 CAA

 CD

 B1.6.  Manifesta-
cións  artísticas
do momento.

1sesión

 B1.6.  Diferenciar
manifestacións
artísticas do Anti-
go Réxime e selec-
cionar  as  obras
máis destacadas.

 HMCB1.6.1.
Distingue  e  ca-
racteriza  obras
de  arte  do  Roco-
có.

 CSC

 CCEC

 CCL

 CAA

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias so-
ciais (13 sesións)

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

 h. l

 B2.1.  Revolución
industrial:  con-
cepto,  factores
que a fan posible
(económicos,  so-
ciais  e  ideolóxi-
cos).

1 sesión

 B2.1. Obter infor-
mación  que  per-
mita  explicar  as
revolucións indus-
triais  do  século
XIX,  seleccionán-
doa das fontes bi-
bliográficas ou en
liña  nas  que  se
ache dispoñible.

 HMCB2.1.1.
Identifica as cau-
sas  da  primeira
Revolución  In-
dustrial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 l

 B2.2.  Revolución
ou  revolucións
industriais:  ca-
racterísticas.
Transformacións
técnicas  e  novas
fontes  de  ener-
xía.

2 sesións

 B2.2. Describir as
Revolucións  In-
dustriais do sécu-
lo  XIX  e  estable-
cer os seus trazos
característicos  e
as  súas  conse-
cuencias sociais

 HMCB2.2.1.  Ex-
plica  razoada-
mente  a  evolu-
ción  cara  á  se-
gunda  Revolu-
ción Industrial.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.2.2.
Analiza compara-
tiva e esquemati-
camente  as  dúas

 CSC

 CAA

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

revolucións  in-
dustriais.

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 m

 p

 B2.3.  Protago-
nismo  de  Gran
Bretaña e exten-
sión  do  proceso
de  industrializa-
ción a outras zo-
nas  de  Europa.
Industrialización
extraeuropea.
Industrialización
española  e  gale-
ga.

2 sesións

 B2.3.  Enumerar
os países que ini-
ciaron  a  indus-
trialización,  loca-
lizalos  adecuada-
mente  e  estable-
cer  as  rexións
onde  se  produce
ese avance.

 HMCB2.3.1.  Lo-
caliza  nun  mapa
os  países  indus-
trializados  e  as
súas  rexións  in-
dustriais.

 CSC

 CAA

 CD

 HMCB2.3.2.
Analiza  aspectos
que  expliquen  o
desenvolvemento
económico do sec-
tor industrial dos
primeiros  países
industrializados,
a partir de fontes
historiográficas.

 CSC

 CAA

 CCL

 CMCCT

 HMCB2.3.3.  De-
bate  en  torno  ao
éxito ou o fracaso
da  industrializa-
ción en España e
en Galicia.

 CSC

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 l

 B2.4.  Cambios
debidos  á  Revo-
lución  Indus-
trial:  transpor-
tes,  agricultura,
poboación  (mi-
gracións  e  novo
concepto de cida-
de).

2 sesións

 B2.4.  Identificar
os  cambios  nos
transportes,  na
agricultura  e  na
poboación que in-
fluíron  ou  foron
consecuencia  da
Revolución Indus-
trial  do  século
XIX.

 HMCB2.4.1.  Si-
nala  os  cambios
sociais máis rele-
vantes  do  século
XIX  asociándoos
ao proceso da Re-
volución  Indus-
trial.

 CSC

 CAA

 CSIEE

 HMCB2.4.2. Des-
cribe a partir dun
plano a cidade in-
dustrial  británi-
ca.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.4.3.  CSC
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

Identifica  en
imaxes  os  ele-
mentos  propios
da vida nunha ci-
dade  industrial
do século XIX.

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB2.4.4.  Co-
menta  mapas
que  expliquen  a
evolución  da  ex-
tensión das redes
de transporte: fe-
rrocarril,  estra-
das e canles.

 CSC

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B2.5.  Economía
industrial:  pen-
samento  e  pri-
meiras crises.

2 sesións

 B2.5.  Analizar  e
seleccionar  ideas
que  identifiquen
as  características
da  economía  in-
dustrial e do libe-
ralismo  económi-
co.

 HMCB2.5.1.  Ex-
plica as causas e
consecuencias
das  crises
económicas  e  as
súas  posibles  so-
lucións  a  partir
de fontes históri-
cas.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B2.6. Nacemento
do proletariado e
organización  da
clase  obreira:
orixes  do  sindi-
calismo e corren-
tes  de  pensa-
mento;  partidos
políticos  obrei-
ros.

4 sesións

 B2.6.  Coñecer  as
correntes  de  pen-
samento  que  pre-
tenden mellorar a
situación da clase
obreira  do  século
XIX.

 HMCB2.6.1.
Compara  as  co-
rrentes de pensa-
mento  social  da
época da Revolu-
ción  Industrial:
socialismo  utópi-
co,  socialismo
científico  e  anar-
quismo.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB2.6.2.
Distingue e expli-
ca as característi-
cas  dos  tipos  de
asociacionismo
obreiro.

 CSC

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime (12 sesións

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

  h.

 B3.1.  Crise  do
Antigo  Réxime:
visión global.

1 sesión

 B3.1.  Analizar  a
evolución política,
económica,  social,
cultural e de pen-
samento  que  ca-
racteriza  a  pri-
meira  metade  do
século  XIX,  dist-
inguindo os feitos,
os personaxes e os
símbolos,  e  enca-
drándoos  en cada
variable  analiza-
da.

 HMCB3.1.1. Rea-
liza  eixes  crono-
lóxicos  que  in-
clúan diacronía e
sincronía  dos
acontecementos
da  primeira  me-
tade  do  século
XIX.

 CSC

 CAA

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.2. Nacemento
dos EEUU

1 sesión.

 B3.2. Describir as
causas e o desen-
volvemento da in-
dependencia  de
Estados Unidos, e
establecer as cau-
sas máis inmedia-
tas e as etapas da
independencia.

 HMCB3.2.1.
Identifica  xerar-
quías  causais  na
guerra  de  inde-
pendencia  dos
Estados Unidos a
partir  de  fontes
historiográficas.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.3.  Revolución
Francesa  de
1789:  aspectos
políticos  e  so-
ciais.

4 sesións

 B3.3.  Explicar,  a
partir de informa-
ción obtida en in-
ternet,  a  Revolu-
ción  Francesa  de
1789,  incluíndo
cada  idea  obtida
nas causas, no de-
senvolvemento  e
nas  consecuen-
cias.

 HMCB3.3.1.  Ex-
plica  as  causas
da  Revolución
Francesa  de
1789.

 CSC

 CCL

 HMCB3.3.2.  Ex-
plica  esquemati-
camente o desen-
volvemento  da
Revolución  Fran-
cesa.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 B3.4.  Imperio
Napoleónico.

1 sesión

 B3.4. Identificar o
Imperio  Napoleó-
nico,  localizar  a

 HMCB3.4.1.
Identifica  nun
mapa histórico  a

 CSC

 CAA

 CD
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

 d

 e

 g

 h

súa expansión eu-
ropea e establecer
as  súas  conse-
cuencias.

extensión  do  Im-
perio  Napoleóni-
co.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.5.  O  Congre-
so  de  Viena  e  o
Absolutismo.

1 sesión

 B3.5.  Analizar  a
transcendencia
para  Europa  do
Congreso  de  Vie-
na  e  a  restaura-
ción  do  absolutis-
mo,  e  identificar
as  súas  conse-
cuencias  para  os
países implicados.

 HMCB3.5.1.
Analiza  as  ideas
defendidas  e  as
conclusións  do
Congreso  de Vie-
na,  e  relaciónaas
coas  súas  conse-
cuencias.

 CSC

 CCL

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 p

 B3.6.  Revolu-
cións liberais  ou
burguesas  de
1820,  1830  e
1848. O caso es-
pañol.

2 sesións

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

 HMCB3.6.1.
Compara as cau-
sas e o desenvol-
vemento  das  re-
volucións  de
1820,  1830  e
1848.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B3.7. O Naciona-
lismo:  unifica-
cións de Italia  e
Alemaña.

1 sesión

 B3.7.  Coñecer  o
proceso  de  Unifi-
cación de Italia  e
Alemaña, obtendo
o seu desenvolve-
mento a partir da
análise  de  fontes
gráficas.

 HMCB3.7.1. Des-
cribe  e  explica  a
unificación  de
Italia e a de Ale-
maña a partir de
fontes gráficas.

 CSC

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 B3.8.  Cultura  e
Arte: Europa en-
tre o neoclasicis-
mo e o  romanti-
cismo.

Comparte sesión
ca anterior.

 B3.8.  Descubrir
as  manifestacións
artísticas  de  co-
mezos  do  século
XIX,  obtendo  in-
formación  de  me-
dios bibliográficos

 HMCB3.8.1.  Es-
tablece  as  carac-
terísticas propias
da pintura, a es-
cultura e a arqui-
tectura  do  Neo-
clasicismo e o Ro-

 CSC

 CCEC

 CCL

 CAA
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

 h

 m

 n

ou  de  internet  e
presentándoa
adecuadamente.

manticismo  a
partir  de  fontes
gráficas.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B3.9.  Indepen-
dencia  das  colo-
nias  hispano-
americanas.

 1 sesión

 B3.9.  Analizar
utilizando  fontes
gráficas  a  inde-
pendencia de His-
panoamérica.

 HMCB3.9.1. Rea-
liza un friso cro-
nolóxico  explica-
tivo  da  indepen-
dencia  das  colo-
nias hispanoame-
ricanas  ao  come-
zo do século XIX.

 CSC

 CMCCT

 CAA

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial
(11 sesións)

 a

 b.

 c.

 d.

 e.

 h.

 B4.1.  Tránsito
do século XIX ao
XX:  visión
global.

1 sesión

 B4.1. Describir as
transformacións e
os conflitos xurdi-
dos  a  finais  do
século  XIX  e  co-
mezos  do  século
XX, e distinguir o
seu  desenvolve-
mento  e  os  facto-
res desencadeado-
res.

 HMCB4.1.1. Rea-
liza un diagrama
en  que  se  expli-
quen  as  cadeas
causais e os  pro-
cesos  dentro  do
período  de  finais
do  século  XIX  e
comezos do XX.

 CSC

 CAA

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.2.  Evolución
dos  principais
Estados  en  Eu-
ropa,  América  e
Asia:  Inglaterra
vitoriana;  Fran-
cia  (III  Repúbli-
ca e II Imperio);
Alemaña  bis-
marckiana;  o
Imperio  Austro-
húngaro;  Rusia;
os  Estados  Uni-
dos  (da  Guerra

 B4.2.  Analizar  a
evolución política,
social e económica
dos  principais
países  europeos,
ademais de Xapón
e os Estados Uni-
dos  a  finais  do
século XIX, e pre-
sentar  informa-
ción  que explique
tales feitos.

 HMCB4.2.1.  Ela-
bora un eixe cro-
nolóxico  con  fei-
tos  que  explican
a  evolución  du-
rante  a  segunda
metade do século
XIX  de  Inglate-
rra, Francia, Ale-
maña,  o  Imperio
Austrohúngaro,
Rusia, os Estados
Unidos e Xapón.

 CSC

 CMCCT

 CAA

 HMCB4.2.2.  Ex-  CSC
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

Civil  ata  come-
zos  do  século
XX)  e  Xapón
(transformacións
de  finais  do
século XIX).

1 sesión.

plica  a  partir  de
imaxes  as  carac-
terísticas  que
permiten identifi-
car  a  Inglaterra
vitoriana.

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB4.2.3.
Analiza textos re-
lativos á época de
Napoleón  III  en
Francia.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB4.2.4.
Identifica e expli-
ca  razoadamente
os feitos que con-
verten  Alemaña
nunha  potencia
europea  durante
o  mandato  de
Bismarck.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.3.  Expansión
colonial  dos  paí-
ses  industriais:
causas;  coloniza-
ción e reparto de
Asia,  África  e
outros  enclaves
coloniais;  conse-
cuencias.

5 sesións

 B4.3.  Describir  a
expansión  impe-
rialista de europe-
os,  xaponeses  e
estadounidenses a
finais  do  século
XIX,  e  establecer
as  súas  conse-
cuencias.

 HMCB4.3.1.
Identifica e expli-
ca  razoadamente
as  causas  e  as
consecuencias  da
expansión  colo-
nial  da  segunda
metade do século
XIX.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB4.3.2.  Lo-
caliza nun mapa-
mundi  as  colo-
nias  das  poten-
cias  imperialis-
tas.

 CSC

 CD

 CAA

 HMCB4.3.3.
Sabe  recoñecer
cadeas  e  interco-

 CSC

 CAA

 CCL
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

nexións  causais
entre  colonialis-
mo, imperialismo
e a Gran Guerra
de 1914.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B4.4.  Relacións
internacionais.
Paz  Armada:  a
Tripla Alianza e
a  Tripla  Enten-
te.

 1 sesión

 B4.4.  Comparar
sinteticamente  os
sistemas de alian-
zas do período da
Paz Armada.

 HMCB4.4.1. Des-
cribe  as  alianzas
dos  países  máis
destacados  du-
rante  a  Paz  Ar-
mada.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 g

 h

 B4.5.  I  Guerra
Mundial: causas,
desenvolvemen-
to  e  consecuen-
cias.

3 sesións

 B4.5.  Distinguir
os  acontecemen-
tos  que  conducen
á  declaración  das
hostilidades  da  I
Guerra  Mundial,
e  desenvolver  as
súas  etapas  e  as
súas  consecuen-
cias.

 HMCB4.5.1.
Identifica  a  par-
tir  de fontes his-
tóricas  ou  histo-
riográficas  as
causas da I Gue-
rra Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB4.5.2.  Co-
menta  símbolos
conmemorativos
vinculados  á  I
Guerra Mundial.

 CSC

 CCL

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

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 HMCB4.5.4.  Ex-
trae  conclusións
de gráficos e ima-
xes sobre as con-
secuencias  da  I
Guerra Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

súas consecuencias ( 25 sesións)

 a

 b.

 d.

 e.

 h.



 B5.1.  Economía,
sociedade  e  cul-
tura da época: os
anos vinte.

1 sesión

 B5.1.  Recoñecer
as  características
do período de En-
treguerras  in-
seríndoas  nos  co-
rrespondentes  as-
pectos  políticos,
económicos,  so-
ciais ou culturais.

 HMCB5.1.1.  Ex-
plica  as  carac-
terísticas  do
período de Entre-
guerras  a  partir
de  manifesta-
cións  artísticas  e
culturais  de  co-
mezos  do  século
XX.

 CSC

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.2.  Revolución
Rusa;  formación
e  desenvolve-
mento da URSS

5 sesións.

 B5.2.  Esquemati-
zar  o  desenvolve-
mento da Revolu-
ción Rusa de 1917
recoñecendo  as
súas  etapas  e  os
seus  protagonis-
tas máis significa-
tivos, e establecer
as  súas  conse-
cuencias.

 HMCB5.2.1.
Identifica e expli-
ca  algunhas  das
causas  da  Revo-
lución  Rusa  de
1917.

 CSC

 CCL

 HMCB5.2.2.
Compara a Revo-
lución  Rusa  de
febreiro  de  1917
coa de outubro de
1917.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.3.  Tratados
de Paz e reaxus-
te  internacional:
Sociedade  de
Nacións.

1 sesión

 B5.3.  Identificar
os tratados de paz
da I Guerra Mun-
dial  e  establecer
como unha conse-
cuencia  o  xurdi-
mento da Socieda-
de de Nacións.

 HMCB5.3.1.  Ex-
plica  os  acordos
dos  tratados  de
paz  da  I  Guerra
Mundial  e  anali-
za as súas conse-
cuencias  a  curto
prazo.

 CSC

 CCL

 CAA

 HMCB5.3.2.
Analiza  o  papel
que xoga a Socie-
dade  de  Nacións
nas  relacións  in-
ternacionais,  a
partir  de  fontes

 CSC

 CCL
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

históricas.

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.4.  Estados
Unidos e a crise
de 1929: a Gran
Depresión  e  o
"New Deal".

2 sesións

 B5.4.  Explicar  a
Gran Depresión e
describir os facto-
res desencadeado-
res  e  as  súas  in-
fluencias  na  vida
cotiá.

 HMCB5.4.1.  In-
terpreta  imaxes
da  Gran  Depre-
sión.

 CSC

 CCL

 CAA

 CD

 HMCB5.4.2.  Co-
menta  gráficas
que  explican  a
crise  económica
de 1929.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B5.5.  Fascismos
europeos e nazis-
mo alemán.

8 ssións

 B5.5. Recoñecer a
transcendencia
dos  fascismos  eu-
ropeos como ideo-
loxías  que  condu-
ciron  ao  desenca-
deamento de  con-
flitos  no  panora-
ma  europeo  do
momento.

 HMCB5.5.1.
Compara  o  fas-
cismo italiano e o
nazismo alemán.

 CSC

 CCL

 HMCB5.5.2.
Distingue  sím-
bolos  dos  fascis-
mos  europeos  da
primeira  metade
do século XX.

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.6.  Relacións
internacionais
do período de en-
treguerras;  vira-
xes  cara  á  gue-
rra.

1 sesión

 B5.6. Comprender
as relacións inter-
nacionais  no
período  de  entre-
guerras como ele-
mentos  importan-
tes das causas da
II  Guerra  Mun-
dial.

 HMCB5.5.3.
Analiza  a  partir
de  fontes  con-
trapostas as rela-
cións  internacio-
nais  anteriores
ao  estoupido  da
II  Guerra  Mun-
dial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.7.  II  Guerra
Mundial:  orixes
do  conflito  e  ca-
racterísticas  xe-
rais.

1 sesión

 B5.7. Identificar e
explicar as desen-
cadeadores  da  II
Guerra  Mundial,
así como os feitos
máis  característi-
cos.

 HMCB5.7.1.
Identifica e expli-
ca  as  causas  de-
sencadeadores da
II  Guerra  Mun-
dial  a  partir  de
fontes históricas.

 CSC

 CAA

 CCL
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.8.  Desenvol-
vemento  da  II
Guerra Mundial.

2 sesións

 B5.8.  Establecer
as  etapas  do  de-
senvolvemento  da
II  Guerra  Mun-
dial,  distinguindo
as que afectaron a
Europa  e  as  que
afectaron  aos  Es-
tados  Unidos  e  a
Xapón.

 HMCB5.8.1.  Ex-
plica  as  etapas
da  II  Guerra
Mundial tanto na
fronte  europea
como  na  guerra
do Pacífico.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB5.8.2.
Analiza  o  desen-
volvemento da II
Guerra  Mundial
a  partir  de  ma-
pas históricos.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.9.  Conse-
cuencias  da  II
Guerra Mundial.

 1 sesión

 B5.9.  Analizar  o
papel  da  guerra
mundial como ele-
mento  de  trans-
formación da vida
cotiá.

 HMCB5.9.1. Des-
cribe  as  conse-
cuencias  da  II
Guerra Mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 m

 B5.10. Antisemi-
tismo:  o  Holo-
causto.

2 sesións

 B5.10. Entender o
contexto en que se
desenvolveu o Ho-
locausto  na  gue-
rra  europea  e  as
súas  consecuen-
cias.

 HMCB5.10.1.
Analiza  imaxes
que  explican  o
Holocausto  le-
vado a cabo pola
Alemaña nazi.

 CSC

 CAA

 CD

 HMCB5.10.2. Re-
coñece  a  signifi-
cación  do  Holo-
causto  na  histo-
ria mundial.

 CSC

 CAA

 CCL

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.11.  Prepara-
ción  da  Paz  e  a
ONU.

 1 sesión

 B5.11. Obter e se-
leccionar informa-
ción  escrita  e
gráfica  relevante,
utilizando  fontes
primarias  ou  se-
cundarias,  relati-

 HMCB5.11.1.
Sintetiza  textos
que explican a in-
tervención  da
ONU  nas  rela-
cións  internacio-
nais  e  nos  asun-

 CSC

 CCL

 CAA
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

va á posguerra. tos  de  descoloni-
zación.

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfron-
tamentos (11 sesións)

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

  h.

 B6.1.  Formación
do bloque  comu-
nista  fronte  ao
bloque  capitalis-
ta: Guerra Fría.

2 sesións

 B6.1. Describir os
feitos  políticos,
económicos,  so-
ciais  e  culturais
que  explican  o
xurdimento  dos
dous  bloques  an-
tagónicos,  clasifi-
cándoos e presen-
tándoos  adecua-
damente.

 HMCB6.1.1.  Lo-
caliza  nun  mapa
os países que for-
maban os bloques
comunista e capi-
talista.

 CSC

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.2.  Evolución
das relacións en-
tre  as  dúas  su-
perpotencias.
Conflitos:  da
Guerra  Fría  á
coexistencia  pa-
cífica e a disten-
sión.

3 sesións

 B6.2.  Interpretar
a  Guerra  Fría,  a
coexistencia  pa-
cífica  e  a  disten-
sión,  e  as  súas
consecuencias,  e
establecer aconte-
cementos  que
exemplifiquen
cada unha destas
etapas  das  rela-
cións  internacio-
nais.

 HMCB6.2.1.
Identifica e expli-
ca os conflitos da
Guerra  Fría  a
partir  dun  mapa
histórico.

 CSC

 CAA

 CCL

 CD

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.3.  Evolución
da  economía
mundial  de  pos-
guerra.

2 sesións

 B6.3.  Distinguir
feitos  que  expli-
can  o  enfronta-
mento  entre  os
bloques  comunis-
ta  e  capitalista,
revisando  as  no-
vas dos medios de
comunicación  da
época.

 HMCB6.3.1.  Se-
lecciona símbolos
e  imaxes  que  se
identifiquen  co
mundo  capitalis-
ta e o mundo co-
munista.

 CSC

 HMCB6.3.2.  Ex-
trae  conclusións
dos  textos,  ima-

 CSC

 CAA

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

xes,  mapas  e
gráficas  que  ex-
pliquen  a  evolu-
ción de ambos os
bloques enfronta-
dos  na  Guerra
Fría,  e  sinala  a
que  bloque  per-
tence  e  algúns
motivos  que  ex-
plican  esa  per-
tenza.

 CD

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B6.4. Caracterís-
ticas  sociais  e
culturais  de
dous modelos po-
líticos  diferen-
tes: comunismo e
capitalismo.

4 sesións

 B6.4. Comparar e
analizar o modelo
capitalista  co  co-
munista  desde  os
puntos  de  vista
político,  social,
económico e cultu-
ral, e exemplificar
coa  selección  de
feitos que durante
este  período  afec-
tan as dúas gran-
des  superpoten-
cias: a URSS e os
Estados Unidos.

 HMCB6.4.1.  Ex-
plica  algunhas
características da
economía  capita-
lista  a  partir  de
gráficas.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 HMCB6.4.2.  Ex-
plica  algunhas
características da
economía  comu-
nista a  partir  de
gráficos.

 CSC

 CCL

 CMCCT

 HMCB6.4.3.  Es-
tablece  razoada-
mente  e  compa-
rativamente  as
diferenzas  entre
o  mundo  capita-
lista e o comunis-
ta.

 CSC

 CAA

 CCL

 HMCB6.4.4.
Identifica  formas
políticas do mun-
do occidental e do
mundo  comunis-
ta.

 CSC

 CCL
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo (10 sesións)

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 B7.1.  Orixes,
causas e factores
da  descoloniza-
ción

1 sesións.

2 B7.1.  Expli-
car os moti-
vos e os fei-
tos que con-
ducen  á
descoloni-
zación, e es-
tablecer  as
causas  e os
factores
que  expli-
can o proce-
so.

3 HMCB7.1.1.
Localiza
nun  mapa
as  zonas
afectadas
pola  desco-
lonización
e  os  seus
conflitos.

4 CSC

5 CCL

6 CD

a

b

c

d

e

h

B7.2.  Etapas  e  mo-
delos de descoloni-
zación.

3 sesións

B7.2.  Describir  as
etapas  e  as  conse-
cuencias do proceso
descolonizador,  e
identificar  as  que
afectan a unhas co-
lonias  e  a  outras,
establecendo  feitos
e  personaxes  signi-
ficativos  de  cada
proceso.

HMCB7.2.1.  Esta-
blece de xeito razo-
ado  as  causas,  os
feitos e os factores
que desencadean e
explican  o  proceso
descolonización.

CSC

CCL

CAA

HMCB7.2.2.  Iden-
tifica e compara as
características  da
descolonización  de
Asia e de África.

CSC

CCL

a

b

c

d

e

h

B7.3.  Desenvolve-
mento  do  proceso
descolonizador:
papel da ONU.

1 sesión

B7.3.  Definir  o  pa-
pel da ONU na des-
colonización,  anali-
zando  información
que  demostre  as
súas actuacións.

HMCB7.3.1. Expli-
ca as actuacións da
ONU  no  proceso
descolonizador  a
partir  de  fontes
históricas.

CSC

CCL

a

b

c

B7.4.  O  terceiro
mundo  e  o  Move-
mento  de  Países
Non Aliñados: pro-

B7.4. Analizar o su-
bdesenvolvemento
do terceiro mundo e
establecer  as  cau-

HMCB7.4.1. Anali-
za  as  característi-
cas  dos  países  do
terceiro  mundo  a

CSC

CCL

CMCCT
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

   d

    e

h

m

blemas dos  países
do terceiro mundo.

3 sesións

sas que o explican. partir de gráficas.

HMCB7.4.2.  Loca-
liza  nun  mapa  os
países  do  terceiro
mundo.

CSC

CD

HMCB7.4.3. Anali-
za textos e imaxes
do  Movemento  de
Países  Non  Aliña-
dos e dos países su-
bdesenvolvidos.

CSC

CCL

a

b

c

d

e

h

B7.5.  Relacións
entre os países de-
senvolvidos  e  non
desenvolvidos;  na-
cemento da axuda
internacional.

1 sesión

B7.5. Apreciar o na-
cemento  da  axuda
internacional  e  o
xurdimento  das  re-
lacións entre os paí-
ses desenvolvidos e
subdesenvolvidos,
reproducindo  as
formas de axuda ao
desenvolvemento  e
describindo  as  for-
mas  de  neocolonia-
lismo dentro da po-
lítica de bloques.

HMCB7.5.1. Expli-
ca a evolución das
relacións  entre  os
países  desenvolvi-
dos e os  países  en
vías de desenvolve-
mento,  comparan-
do  a  axuda  inter-
nacional coa inter-
vención neocolonia-
lista.

CSC

CCL

CAA

Bloque 8. A crise do bloque comunista (9 sesións)

a.

    b.

c.

d.

e.

   h.

B8.1. A URSS e as
democracias popu-
lares.

2 sesións

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

HMCB8.1.1.  Loca-
liza  nun  mapa  as
repúblicas  exso-
viéticas e os países
formados  tras  a
caída  do  muro  de
Berlín.

CSC

CD

HMCB8.1.2.  Ela-
bora un eixe crono-
lóxico  que  ordena
os  acontecementos
que explican a de-

CSC

CMCCT
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

sintegración  da
URSS, a formación
da  CEI  e  o  xurdi-
mento das repúbli-
cas exsoviéticas.

HMCB8.1.3.  Com-
para os  países  dos
Balcáns  desde  os
anos  80  ata  a  ac-
tualidade, utilizan-
do mapas de situa-
ción.

CSC

CAA

CD

CCL

a

b

c

d

e

h

B8.2. Irrupción de
M. Gorbachov: Pe-
restroika  e  Glas-
nost.

2 sesións

B8.2.  Resumir  as
políticas de M. Gor-
bachov  nomeando
as disposicións con-
cernentes  á  Peres-
troika e á Glasnost,
e  resaltar  as  súas
influencias.

HMCB8.2.1.  Des-
cribe os  trazos  po-
líticos  e  socioe-
conómicos  da
URSS desde a épo-
ca  de  Breznev  ata
a de Gorbachov.

CSC

CCL

a

b

c

d

e

h

i

B8.3.  Desintegra-
ción  da  URSS:
CEI-Federación
Rusa  e  as  novas
repúblicas  exso-
viéticas.

1 sesión

B8.3. Analizar a si-
tuación  creada  co
xurdimento da CEI
e  as  repúblicas  ex-
soviéticas,  recollen-
do  informacións
que resuman as no-
vas  circunstancias
políticas e económi-
cas.

HMCB8.3.1.  Ela-
bora  un  cadro
sinóptico  sobre  a
situación política e
económica  das  re-
públicas  exsoviéti-
cas e a CEI- Fede-
ración Rusa.

CSC

CAA

CMCCT

a

b

c

d

e

h

B8.4.  Caída  do
muro  de  Berlín  e
evolución  dos  paí-
ses de Europa cen-
tral e oriental.

2 sesións

B8.4.  Explicar  a
caída  do  muro  de
Berlín e nomear as
súas  repercusións
nos países de Euro-
pa  central  e  orien-
tal.

HMCB8.4.1. Anali-
za  imaxes  que  re-
flicten  a  caída  do
muro de Berlín.

   CSC

CCL

HMCB8.4.2.  Explica
as  novas  relacións
das  repúblicas  ex-
soviéticas  con  Eu-

CSC

CCL
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

ropa occidental.

HMCB8.4.3.  Reali-
za  unha  procura
guiada en internet
para  explicar  de
maneira razoada a
disolución  do  blo-
que comunista.

CSC

CAA

CCL

a

b

c

d

e

h

B8.5.  Problema
dos  Balcáns.  Gue-
rra de Iugoslavia.

2 sesións

B8.5.  Identificar  o
problema  dos  Bal-
cáns,  enumerar  as
causas  do  xurdi-
mento de tal situa-
ción  e  resumir  os
feitos  que  configu-
ran  o  desenvolve-
mento  de  conflitos
nesta zona.

HMCB8.5.1.  Des-
cribe  comparativa-
mente  a  evolución
política  dos  países
de  Europa  central
e  oriental  tras  a
caída  do  muro  de
Berlín.

CSC

CCL

HMCB8.5.2.  Des-
cribe  e  analiza  as
causas, o desenvol-
vemento  e  as  con-
secuencias da gue-
rra  dos  Balcáns,
nomeadamente  en
Iugoslavia

CSC

CCL

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX
(11 sesións)

a

b

c

d

e

h

m

B9.1.  Pensamento
e cultura da socie-
dade  capitalista
na segunda meta-
de do século XX.

4 sesións

B9.1.  Distinguir  os
postulados  que  de-
fende a cultura ca-
pitalista  da  segun-
da metade do sécu-
lo  XX  establecendo
as  liñas  de  pensa-
mento  e  os  logros
obtidos.

HMCB9.1.1.  Enu-
mera  as  liñas  de
pensamento
económico do mun-
do  capitalista  na
segunda metade do
século XX.

CSC

CCL

HMCB9.1.2. Expli-
ca o modelo capita-
lista  dun país  ela-
borando  informa-
ción a partir dunha

CSC

CAA

CCL
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

procura  guiada  en
internet

B9.2.  Describir  o
Estado do benestar,
aludindo  ás  carac-
terísticas  significa-
tivas que inflúen na
vida cotiá.

HMCB9.2.1.  Iden-
tifica  razoadamen-
te  as  característi-
cas  e  símbolos  do
Estado  do  benes-
tar.

CSC

CCL

a

b

c

d

e

h

B9.3.  Proceso  de
construción  da
Unión  Europea:
das  Comunidades
Europeas á Unión.

2 sesións

B9.3.  Explicar  o
proceso de constru-
ción  da  Unión  Eu-
ropea  enumerando
os fitos máis desta-
cados  que  configu-
ran a súa evolución.

HMCB9.3.1.  Ela-
bora  eixes  crono-
lóxicos sobre o pro-
ceso de construción
da Unión Europea.

CSC

CMCCT

a

b

c

d

e

h

B9.4. Obxectivos e
institucións  da
Unión Europea.

1 sesión

B9.4.  Coñecer  os
obxectivos  da
Unión  Europea  en
relación  coas  insti-
tucións  que  com-
poñen a  súa estru-
tura.

HMCB9.4.1.  Rela-
ciona  razoadamen-
te  as  institucións
da  Unión  Europea
cos  obxectivos  que
esta persegue.

CSC

CCL

a

b

c

d

e

h

7 B9.5. Evolu-
ción  dos
Estados
Unidos:
dos  anos
60 aos 90

2 sesións.

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  expli-
can  a  transforma-
ción  da  sociedade
norteamericana  e
que  constitúen  ele-
mentos  orixinarios
do Estado do benes-
tar.

HMCB9.5.1.  Reali-
za  un  eixe  crono-
lóxico  dos  feitos
máis  significativos
de tipo político, so-
cial  e  económico
dos  Estados  Uni-
dos  desde  os  anos
60 aos 90.

CSC

CMCCT

HMCB9.5.2.  Selec-
ciona  e  presenta
mediante  mapas
ou  redes  concep-
tuais  información
referida  aos  Esta-
dos  Unidos  entre

CSC

CD

CAA
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

1960 e 2000.

a

b

c

d

e

h

B9.6.  Xapón  e  os
novos  países
asiáticos  indus-
trializados.

2 sesións

B9.6.  Identificar as
singularidades  do
capitalismo  de  Xa-
pón e os novos paí-
ses  industriais
asiáticos,  estable-
cendo trazos de ca-
rácter  político,
económico,  social  e
cultural.

HMCB9.6.1.  Esta-
blece  razoadamen-
te  as  característi-
cas  e  os  símbolos
que explican aspec-
tos  singulares  do
capitalismo de Xa-
pón e a área do Pa-
cífico.

CSC

CAA

CCL

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica

(15 sesións)

a.

b.

c.

d.

e.

   h.

B10.1.  Globaliza-
ción  e  medios  de
comunicación:  im-
pacto  científico  e
tecnolóxico.  Caída
do muro de Berlín.
Atentados  de
Nova  York.  A  in-
migración  como
fenómeno  globali-
zado.

3 sesións

B10.1.  Analizar  as
características  da
globalización e des-
cribir  a  influencia
dos  medios  de  co-
municación  neste
fenómeno, así como
o  impacto  dos  me-
dios  científicos  e
tecnolóxicos  na  so-
ciedade actual.

HMCB10.1.1. Iden-
tifica as  principais
características  li-
gadas á fiabilidade
e  á  obxectividade
do  fluxo  de  infor-
mación  existente
en internet  e  nou-
tros  medios  dixi-
tais.

CSC

CD

CCL

CAA

HMCB10.1.2.  Ela-
bora  un  breve  in-
forme sobre  as  re-
lacións entre inmi-
gración e globaliza-
ción  a  partir  de
fontes históricas.

CSC

CD

CCL

CSIEE

HMCB10.1.3.  Ex-
trae conclusións de
imaxes  e  material
videográfico  rela-
cionados co mundo
actual.

CSC

CD

CCL

a B10.2.  A  ameaza B10.2.  Describir  os HMCB10.2.1.  Rea- CSC
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Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

b

c

d

e

h

m

terrorista  nun
mundo  globaliza-
do.

2 sesións

efectos  da  ameaza
terrorista  (yihadis-
mo,  etc.)  sobre  a
vida  cotiá,  e  expli-
car  as  súas  carac-
terísticas.

liza  unha  procura
guiada en internet
sobre a ameaza te-
rrorista,  organiza-
cións que a susten-
tan, actos máis re-
levantes  (11-S  de
Nova  York,  11-M
de  Madrid  7-X  de
Londres,  etc.),  os
seus símbolos e as
repercusións na so-
ciedade  (cidadanía
ameazada,  asocia-
cións  de  vítimas,
mediación  en  con-
flitos, etc.), e anali-
za e comunica a in-
formación máis re-
levante.

CD

CCL

CAA

a

b

c

d

e

h

B10.3.  Europa:
reto e unión

2 sesións.

B10.3.  Resumir  os
retos da Unión Eu-
ropea no mundo ac-
tual,  identificando
os  seus  problemas
para  amosarse
como  zona  xeopo-
lítica unida fronte a
outras áreas.

HMCB10.3.1. Iden-
tifica  os  retos  ac-
tuais da Unión Eu-
ropea  a  partir  de
novas xornalísticas
seleccionadas.

CSC

CCL

CAA

HMCB10.3.2.  Ex-
plica  comparativa-
mente  os  desaxus-
tes da Unión Euro-
pea na relación con
outros  países  ou
áreas xeopolíticas.

CSC

CCL

CAA

a

b

c

d

e

B10.4.  Trazos  sa-
lientables  da  so-
ciedade  norteame-
ricana  a  comezos
do século XXI, tras
os atentados do 11
de  setembro  de

B10.4. Enumerar os
trazos  salientables
da sociedade norte-
americana  a  come-
zos  do  século  XXI
identificando  a
transcendencia  dos

HMCB10.4.1.  Ela-
bora  mapas  con-
ceptuais  sobre  os
trazos da sociedade
norteamericana,
agrupados  en  po-
lítica,  sociedade,

CSC

CD

CCL

CAA

IES FÉLIX MURIEL| 27

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

h

m

n

2001.

1 sesión

atentados do 11-S e
explicando  as
transformacións e o
impacto  ocasionado
a este país.

economía  e  cultu-
ra.

a

b

c

d

e

h

n

B10.5.  Hispanoa-
mérica:  situación
actual.

2 sesións

B10.5.  Analizar  a
evolución  política,
económica,  social  e
cultural  de  Hispa-
noamérica.

HMCB10.5.1.  Des-
cribe  os  principais
movementos políti-
cos, económicos, so-
ciais e culturais da
Hispanoamérica
actual.

CSC

CCL

CAA

a

b

c

d

e

h

m

B10.6.  O  mundo
islámico na actua-
lidade.

2 sesións

B10.6.  Describir  a
evolución do mundo
islámico na actuali-
dade, resumindo os
seus  trazos
económicos,  políti-
cos,  relixiosos e so-
ciais.

HMCB10.6.1. Enu-
mera  e  explica  os
trazos  económicos,
políticos,  relixiosos
e sociais do mundo
islámico, e localiza
nun  mapa  os  paí-
ses  que  o  forman
na actualidade.

CSC

CD

CCL

CAA

a

b

c

d

e

h

B10.7.  África  is-
lámica,  subsaha-
riana e Sudáfrica.

1 sesión

B10.7.  Distinguir  a
evolución  dos  paí-
ses  de  África  rela-
cionando  as  súas
zonas  xeoestratéxi-
cas.

HMCB10.7.1.
Compara  aspectos
económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais entre os prin-
cipais  países  do
continente  africa-
no.

CSC

CCL

CAA

a

b

c

d

e

h

B10.8.  A  India  e
China  do  século
XX ao XXI: evolu-
ción  política,
económica, social e
de mentalidades.

3 sesións

B10.8.  Resumir  a
evolución  de  China
e  a  India  desde  fi-
nais  do  século  XX
ao  século  XXI,  se-
leccionando  trazos
políticos,  económi-
cos,  sociais  e  de

HMCB10.8.1.
Compara  aspectos
económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais  de China e a
India.

CSC

CCL

CAA

HMCB10.8.2.
Compara  aspectos

CSC
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Historia do Mundo Contemporáneo. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos e tempora-
lización

Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Competen-
cias clave

mentalidades económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais  entre  países
emerxentes  de
Asia e África.

CCL

CAA

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos
e ferramentas propias da disciplina (6 sesións)

b.

c.

d.

e.

h.

B11.1. Tempo his-
tórico.

1sesión

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

HMCB11.1.1.  Re-
coñece que os acon-
tecementos  e  os
procesos ocorren ao
longo do tempo e á
vez no tempo (dia-
cronía e sincronía).

CSC

CMCCT

CAA

e

g

h

l

m

i

B11.2. Fontes his-
tóricas.

3 sesións

B11.2.  Localizar  e
seleccionar  infor-
mación  escrita  e
gráfica  salientable
utilizando  fontes
primarias  e  secun-
darias  (biblioteca,
internet,  etc.),  e
analizar  a  súa cre-
dibilidade.

HMCB11.2.1.  Lo-
caliza  e  selecciona
información escrita
e  gráfica  salienta-
ble  utilizando  fon-
tes primarias e se-
cundarias, e anali-
za  a  súa  credibili-
dade.

CSC

CD

CAA

CCL

e

h

i

n

B11.3.  Vocabula-
rio  histórico  e  ar-
tístico  da  Idade
Contemporánea.

2 sesións

B11.3.  Utilizar  o
vocabulario  históri-
co  e  artístico  con
precisión,  inserín-
doo  no  contexto
adecuado.

HMCB11.3.1.  Uti-
liza  con  fluidez  e
precisión o vocabu-
lario histórico e ar-
tístico necesario.

CSC

CCL

ADECUACIÓN DOS ESTÁNDARES AOS CONTIDOS MÍNIMOS
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

 B1.1. Definir e es-
quematizar  os
trazos  do  Antigo
Réxime,  descri-
bindo os  seus as-
pectos  demográfi-
cos,  económicos,
políticos, sociais e
culturais,  utili-
zando  diferentes
tipos  de  diagra-
mas.

 HMCB1.1.1.  Ex-
trae os trazos do
Antigo  Réxime
dun texto propos-
to  que  os  con-
teña.

 Comentarios  de
texto

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 Definición  de
concetos

 HMCB1.1.2.
Obtén e seleccio-
na  información
escrita  e  gráfica
relevante,  utili-
zando fontes pri-
marias ou secun-
darias,  relativa
ao  Antigo  Réxi-
me.

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 HMCB1.1.3. Cla-
sifica  os  trazos
do  Antigo  Réxi-
me  en  aspectos
demográficos,
económicos,  po-
líticos,  sociais  e
culturais.

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 Definición  de
concetos

 HMCB1.1.4. Ela-
bora  mapas  con-
ceptuais  que  ex-
plican  os  trazos
característicos do
Antigo Réxime.

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 B1.2.  Distinguir
as  transforma-
cións  no  Antigo
Réxime enumerar
as  que  afectan  a

 HMCB1.2.1.  Ex-
plica as transfor-
macións do Anti-
go  Réxime  que
afectan  a  econo-
mía, a poboación

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 Definición  de
concetos
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

economía, a pobo-
ación e a socieda-
de.

e a sociedade.

 HMCB1.2.2.
Analiza  a  evolu-
ción  dos  trazos
do  Antigo  Réxi-
me  do  século
XVII  e  o  século
XVIII.

 Explicar  as  cau-
sas  da  caida  do
AR.

 B1.3.  Explicar  o
parlamentarismo
inglés  do  século
XVII  resumindo
as  características
esenciais do siste-
ma e valorando o
papel  das  revolu-
cións  para  alcan-
zar  as  transfor-
macións  necesa-
rias para logralo.

 HMCB1.3.1. Des-
cribe  as  carac-
terísticas  do  pa-
rlamentarismo
inglés a partir de
fontes históricas.

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 Aprender  o  con-
ceto  de  clase  so-
cial  e  a  sua tra-
dución  na
dinámica  social
que  xorde  ca  re-
volución  indsu-
trial

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 HMCB1.3.2.
Distingue  as  re-
volucións  ingle-
sas  do  século
XVII  como  for-
mas  que  promo-
ven o cambio po-
lítico  do  Antigo
Réxime.

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 Aprender  o  con-
ceto  de  clase  so-
cial  e  a  sua tra-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

dución  na
dinámica  social
que  xorde  ca  re-
volución  indsu-
trial



 B1.4.  Relacionar
as  ideas  da  Ilus-
tración co Libera-
lismo  de  comezo
do século XIX, es-
tablecendo  ele-
mentos  de coinci-
dencia  entre  am-
bas as ideoloxías.

 HMCB1.4.1.
Enumera  e  des-
cribe as ideas da
Ilustración  e  as
do  Liberalismo
de  comezos  do
século XIX.

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 HMCB1.4.2.  Es-
tablece  as  seme-
llanzas e AS dife-
renzas  entre  as
ideas  da  Ilustra-
ción  e  o  Libera-
lismo de comezos
do século XIX.

 Explicar  as  cau-
sa  da  caida  do
AR e indentificar
os concetos de re-
volución  e  bur-
guesía

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións



 B1.5. Describir as
relacións interna-
cionais  do  Antigo
Réxime  demos-
trando  a  idea  de
equilibrio  euro-
peo.

 HMCB1.5.1.  Si-
túa en mapas de
Europa os países
ou reinos en fun-
ción dos conflitos
en  que  inter-
veñen.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 B1.6.  Diferenciar  HMCB1.6.1.  Definición  de
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

manifestacións
artísticas do Anti-
go Réxime e selec-
cionar  as  obras
máis destacadas.

Distingue  e  ca-
racteriza  obras
de arte  do  Roco-
có.

concetos

 B2.1. Obter infor-
mación  que  per-
mita  explicar  as
revolucións  in-
dustriais do sécu-
lo  XIX,  selec-
cionándoa  das
fontes  bibliográfi-
cas ou en liña nas
que  se  ache  dis-
poñible.

 HMCB2.1.1.
Identifica as cau-
sas  da  primeira
Revolución  In-
dustrial.

 Explicar  causas,
desenvolvemento
e  consecuencias
da Revolución in-
dustrial.

 B2.2. Describir as
Revolucións  In-
dustriais do sécu-
lo  XIX  e  estable-
cer os seus trazos
característicos  e
as  súas  conse-
cuencias sociais

 HMCB2.2.1.  Ex-
plica  razoada-
mente  a  evolu-
ción  cara  á  se-
gunda  Revolu-
ción Industrial.

 Explicar  causas,
desenvolvemento
e  consecuencias
da Revolución in-
dustrial.

 HMCB2.2.2.
Analiza  compa-
rativa  e  esque-
maticamente  as
dúas  revolucións
industriais.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 Comentario  de
textos

 B2.3.  Enumerar
os países que ini-
ciaron  a  indus-
trialización,  loca-
lizalos  adecuada-
mente  e  estable-
cer  as  rexións
onde  se  produce

 HMCB2.3.1.  Lo-
caliza  nun mapa
os  países  indus-
trializados  e  as
súas  rexións  in-
dustriais.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 HMCB2.3.2.
Analiza  aspectos

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

ese avance. que  expliquen  o
desenvolvemento
económico do sec-
tor industrial dos
primeiros  países
industrializados,
a partir de fontes
historiográficas.

gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 HMCB2.3.3.  De-
bate en torno ao
éxito ou o fracaso
da  industrializa-
ción en España e
en Galicia.

 Analiza  os  facto-
res da industria-
lización

 B2.4.  Identificar
os  cambios  nos
transportes,  na
agricultura  e  na
poboación que in-
fluíron  ou  foron
consecuencia  da
Revolución Indus-
trial  do  século
XIX.

 HMCB2.4.1.  Si-
nala  os  cambios
sociais máis rele-
vantes  do  século
XIX  asociándoos
ao proceso da Re-
volución  Indus-
trial.

 Aprehender  o
conceto  de  clase
social  e  a  súa
tradución  na
dinámica  social
que xorde da re-
volución  indus-
trial:  polariza-
ción  social  entre
burgueses  e  pro-
letarios

 HMCB2.4.2. Des-
cribe  a  partir
dun plano a cida-
de industrial bri-
tánica.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 Aprehender  o
conceto  de  clase
social  e  a  súa
tradución  na
dinámica  social
que xorde da re-
volución  indus-
trial:  polariza-
ción  social  entre
burgueses  e  pro-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

letarios



 HMCB2.4.3.
Identifica  en
imaxes  os  ele-
mentos  propios
da vida nunha ci-
dade  industrial
do século XIX.

  Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas



 HMCB2.4.4.  Co-
menta  mapas
que  expliquen  a
evolución  da  ex-
tensión das redes
de transporte: fe-
rrocarril,  estra-
das e canles.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 Explicar  causas,
desenvolvemento
e  consecuencias
da Revolución in-
dustrial

 B2.5.  Analizar  e
seleccionar  ideas
que  identifiquen
as  características
da  economía  in-
dustrial e do libe-
ralismo  económi-
co.

 HMCB2.5.1.  Ex-
plica as causas e
consecuencias
das  crises
económicas  e  as
súas  posibles  so-
lucións  a  partir
de fontes históri-
cas.

 Analizar,  inter-
pretar  comentar
gráficos,  estatís-
ticas, mapas

 Explicar  causas,
desenvolvemento
e  consecuencias
da Revolución in-
dustrial

 B2.6.  Coñecer  as
correntes  de pen-
samento que pre-
tenden mellorar a
situación da clase
obreira  do  século
XIX.

 HMCB2.6.1.
Compara  as  co-
rrentes de pensa-
mento  social  da
época da Revolu-
ción  Industrial:
socialismo  utópi-
co,  socialismo
científico e anar-
quismo.

 Analizar  as  ori-
xes  e  caracterís-
ticas  do  move-
mento  sindical  e
asociacionista  en
Gran Bretaña.

 Comprender  os
principios doutri-
nais  do  socialis-
mo  utópico,  do
marxismo  e  do
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

anarquismo, bus-
cando  semellan-
zas e diferenzas.

 HMCB2.6.2.
Distingue  e  ex-
plica  as  carac-
terísticas  dos  ti-
pos  de  asociacio-
nismo obreiro.

 Comprender  os
principios doutri-
nais  do  socialis-
mo  utópico,  do
marxismo  e  do
anarquismo, bus-
cando  semellan-
zas e diferenzas.

 Comentario  de
textos

 B3.1.  Analizar  a
evolución política,
económica,  social,
cultural e de pen-
samento  que  ca-
racteriza  a  pri-
meira  metade  do
século  XIX,  dist-
inguindo os feitos,
os  personaxes  e
os símbolos, e en-
cadrándoos  en
cada  variable
analizada.

 HMCB3.1.1.  Re-
aliza eixes crono-
lóxicos  que  in-
clúan diacronía e
sincronía  dos
acontecementos
da  primeira  me-
tade  do  século
XIX.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas.

 B3.2. Describir as
causas e o desen-
volvemento da in-
dependencia  de
Estados Unidos, e
establecer as cau-
sas máis inmedia-
tas e as etapas da
independencia.

 HMCB3.2.1.
Identifica  xerar-
quías  causais  na
guerra  de  inde-
pendencia  dos
Estados Unidos a
partir  de  fontes
historiográficas.

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 Explicar  as  cau-
sa  da  caida  do
AR e indentificar
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

os concetos de re-
volución  e  bur-
guesía

 B3.3.  Explicar,  a
partir de informa-
ción obtida en in-
ternet,  a  Revolu-
ción  Francesa  de
1789,  incluíndo
cada  idea  obtida
nas causas, no de-
senvolvemento  e
nas  consecuen-
cias.

 HMCB3.3.1.  Ex-
plica  as  causas
da  Revolución
Francesa  de
1789.

 Explicar  as  cau-
sa  da  caida  do
AR e indentificar
os concetos de re-
volución  e  bur-
guesía  no  marco
da  Revolución
francesa.



 HMCB3.3.2.  Ex-
plica  esquemati-
camente o desen-
volvemento  da
Revolución Fran-
cesa.

 Coñecer  as  fases
da  Revolución
francesa  e  expli-
car  as  súas  con-
secuencias

 B3.4. Identificar o
Imperio  Napoleó-
nico,  localizar  a
súa expansión eu-
ropea e establecer
as  súas  conse-
cuencias.

 HMCB3.4.1.
Identifica  nun
mapa histórico a
extensión do Im-
perio  Napoleóni-
co.

 Aprehender  as
características do
imperio  napoleó-
nico

 B3.5.  Analizar  a
transcendencia
para  Europa  do
Congreso  de  Vie-
na  e  a  restaura-
ción do absolutis-
mo,  e  identificar
as  súas  conse-
cuencias  para  os
países implicados.

 HMCB3.5.1.
Analiza  as  ideas
defendidas  e  as
conclusións  do
Congreso de Vie-
na, e relaciónaas
coas  súas  conse-
cuencias.

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 B3.6.  Identificar  HMCB3.6.1.  Explicar  as  cau-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

as  revolucións
burguesas  de
1820,  1830  e
1848, e relacionar
as súas causas e o
seu  desenvolve-
mento.

Compara as cau-
sas e o desenvol-
vemento  das  re-
volucións  de
1820,  1830  e
1848.

sa  da  caida  do
AR e indentificar
os concetos de re-
volución  e  bur-
guesía

 Identificar e defi-
nir  concetos  de
constitución,  ide-
oloxía,  liberalis-
mo,  soberanía  e
sufraxio nas súas
distintas  formu-
lacións

 Coñecer as carac-
terísticas  máis
salientables  das
revolucións  libe-
rais burguesas

 B3.7.  Coñecer  o
proceso  de  Unifi-
cación de Italia e
Alemaña, obtendo
o seu desenvolve-
mento a partir da
análise  de  fontes
gráficas.

 HMCB3.7.1. Des-
cribe  e  explica  a
unificación  de
Italia e a de Ale-
maña a partir de
fontes gráficas.

 Distinguir  os
concetos de esta-
do,  nación  e  na-
cionalida-
de.Coñecer  as
causas  do  move-
mentos  naciona-
llistas.

 Explicar  as  cau-
sas,  desenvolve-
mento  e  conse-
cuencias da Uni-
ficación  italiana
e alemana.

 B3.8.  Descubrir
as manifestacións
artísticas  de  co-
mezos  do  século
XIX,  obtendo  in-
formación de me-
dios bibliográficos
ou  de  internet  e

 HMCB3.8.1.  Es-
tablece  as  carac-
terísticas propias
da pintura, a es-
cultura e a arqui-
tectura  do  Neo-
clasicismo e o Ro-
manticismo  a

 Comentarios  de
imaxes.
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

presentándoa
adecuadamente.

partir  de  fontes
gráficas.

 B3.9.  Analizar
utilizando  fontes
gráficas  a  inde-
pendencia de His-
panoamérica.

 HMCB3.9.1.  Re-
aliza un friso cro-
nolóxico  explica-
tivo  da  indepen-
dencia  das  colo-
nias  hispanoa-
mericanas ao co-
mezo  do  século
XIX.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…

 Distinguir  os
concetos de esta-
do,  nación  e  na-
cionalida-
de.Coñecer  as
causas  do  move-
mentos  naciona-
llistas

 B4.1. Describir as
transformacións e
os conflitos xurdi-
dos  a  finais  do
século  XIX  e  co-
mezos  do  século
XX, e distinguir o
seu  desenvolve-
mento e os  facto-
res desencadeado-
res.

 HMCB4.1.1.  Re-
aliza  un  diagra-
ma en que se ex-
pliquen  as  cade-
as  causais  e  os
procesos  dentro
do período de  fi-
nais  do  século
XIX e comezos do
XX.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…

 B4.2.  Analizar  a
evolución política,
social  e  económi-
ca  dos  principais
países  europeos,
ademais  de  Xa-
pón e  os  Estados
Unidos a finais do
século XIX, e pre-
sentar  informa-
ción que explique
tales feitos.

 HMCB4.2.1. Ela-
bora un eixe cro-
nolóxico  con  fei-
tos  que  explican
a  evolución  du-
rante  a  segunda
metade do século
XIX  de  Inglate-
rra, Francia, Ale-
maña,  o  Imperio
Austrohúngaro,
Rusia,  os  Esta-
dos Unidos e Xa-

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

pón.

 HMCB4.2.2.  Ex-
plica  a  partir  de
imaxes  as  carac-
terísticas  que
permiten  identi-
ficar a Inglaterra
vitoriana.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…



 HMCB4.2.3.
Analiza  textos
relativos á época
de  Napoleón  III
en Francia.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…



 HMCB4.2.4.
Identifica e expli-
ca  razoadamente
os feitos que con-
verten  Alemaña
nunha  potencia
europea  durante
o  mandato  de
Bismarck.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas…



 B4.3.  Describir  a
expansión  impe-
rialista  de  euro-
peos, xaponeses e
estadounidenses
a finais do século
XIX,  e  establecer
as  súas  conse-
cuencias.

 HMCB4.3.1.
Identifica e expli-
ca  razoadamente
as  causas  e  as
consecuencias  da
expansión  colo-
nial  da  segunda
metade do século
XIX.

 Explicar  as  cau-
sas  do  Imperia-
lismo  e  como  se
desenvolveu.

 Indicar  en  qué
consistiu o impe-
rialismo  e  qué
consecuiencias
tivo

 HMCB4.3.2.  Lo-
caliza nun mapa-
mundi  as  colo-
nias  das  poten-
cias  imperialis-
tas.

 Explicar  as  cau-
sas  do  Imperia-
lismo  e  como  se
desenvolveu.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

tísticas, mapas…

 HMCB4.3.3.
Sabe  recoñecer
cadeas e interco-
nexións  causais
entre  colonialis-
mo, imperialismo
e a Gran Guerra
de 1914.

 Indicar  en  qué
consistiu o impe-
rialismo  e  qué
consecuiencias
tivo

 B4.4.  Comparar
sinteticamente  os
sistemas de alian-
zas do período da
Paz Armada.

 HMCB4.4.1. Des-
cribe as alianzas
dos  países  máis
destacados  du-
rante  a  Paz  Ar-
mada.

 Analizar  as  cau-
sas,  desenvolve-
mento  e  conse-
cuencias da Gran
Guerra.

 B4.5.  Distinguir
os  acontecemen-
tos  que  conducen
á declaración das
hostilidades  da  I
Guerra  Mundial,
e  desenvolver  as
súas  etapas  e  as
súas  consecuen-
cias.

 HMCB4.5.1.
Identifica  a  par-
tir de fontes his-
tóricas  ou  histo-
riográficas  as
causas da I Gue-
rra Mundial.

 Analizar  as  cau-
sas,  desenvolve-
mento  e  conse-
cuencias da Gran
Guerra.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas

 HMCB4.5.2.  Co-
menta  símbolos
conmemorativos
vinculados  á  I
Guerra Mundial.

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas

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

 Analizar,  inter-
pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas

 HMCB4.5.4.  Ex-  Analizar,  inter-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

trae  conclusións
de gráficos e ima-
xes sobre as con-
secuencias  da  I
Guerra Mundial.

pretar  e  comen-
tar gráficos, esta-
tísticas, mapas

 B5.1.  Recoñecer
as  características
do período de En-
treguerras  in-
seríndoas  nos  co-
rrespondentes as-
pectos  políticos,
económicos,  so-
ciais ou culturais.

 HMCB5.1.1.  Ex-
plica  as  carac-
terísticas  do
período de Entre-
guerras  a  partir
de  manifesta-
cións artísticas e
culturais  de  co-
mezos  do  século
XX.

 Comentario  de
imaxes.

 B5.2.  Esquemati-
zar  o  desenvolve-
mento da Revolu-
ción Rusa de 1917
recoñecendo  as
súas  etapas  e  os
seus  protagonis-
tas  máis  signifi-
cativos, e estable-
cer as súas conse-
cuencias.

 HMCB5.2.1.
Identifica e expli-
ca  algunhas  das
causas  da  Revo-
lución  Rusa  de
1917.

 Coñecer  a  situa-
ción de Rusia an-
tes da Gran Gue-
rra.



 HMCB5.2.2.
Compara a Revo-
lución  Rusa  de
febreiro  de  1917
coa de outubro de
1917.

 Fases  e  princi-
pais  acontece-
mentos  da  Revo-
lución de 1917

 Entender  o  pro-
ceso que levou á
creación  da
URSS

 B5.3.  Identificar
os tratados de paz
da I Guerra Mun-
dial  e  establecer
como unha conse-
cuencia  o  xurdi-
mento  da  Socie-
dade de Nacións.

 HMCB5.3.1.  Ex-
plica  os  acordos
dos  tratados  de
paz  da  I  Guerra
Mundial  e  anali-
za as súas conse-
cuencias  a  curto
prazo.

 Entender  a  crise
das  democracias
no periodo de En-
treguerras  como
unha  consecuen-
cia da Gran Gue-
rra
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

 HMCB5.3.2.
Analiza  o  papel
que xoga a Socie-
dade  de  Nacións
nas  relacións  in-
ternacionais,  a
partir  de  fontes
históricas.

 Entender  a  crise
das  democracias
no periodo de En-
treguerras  como
unha  consecuen-
cia da Gran Gue-
rra

 om  HMCB5.4.1.  In-
terpreta  imaxes
da  Gran  Depre-
sión.

 Comntario  de
imaxes,gráficas.
Mapas…

 HMCB5.4.2.  Co-
menta  gráficas
que  explican  a
crise  económica
de 1929.

 Causas  da  Gran
Depresión  do  s
anos  30,  e  as
suas  consecuen-
cias.

 O New  deal e as
políticas  autár-
quicas dos fascis-
mos.

 B5.5. Recoñecer a
transcendencia
dos fascismos eu-
ropeos como ideo-
loxías que condu-
ciron  ao  desenca-
deamento de con-
flitos  no  panora-
ma  europeo  do
momento.

 HMCB5.5.1.
Compara  o  fas-
cismo italiano e o
nazismo alemán.

 Explicar  o  auxe
dos fascismos.

 Explicar  os  fun-
damentos  ideo-
lóxicos  do  fascis-
mo

 Características
principais do Mo-
vemento

 HMCB5.5.2.
Distingue  sím-
bolos  dos  fascis-
mos  europeos  da
primeira  metade
do século XX.

 Explicar  os  fun-
damentos  ideo-
lóxicos  do  fascis-
mo

 Características
principais do Mo-
vemento

 Interpretación de
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

imaxes

 B5.6.  Compren-
der  as  relacións
internacionais  no
período  de  entre-
guerras como ele-
mentos importan-
tes das causas da
II  Guerra  Mun-
dial.

 HMCB5.5.3.
Analiza  a  partir
de  fontes  con-
trapostas as rela-
cións  internacio-
nais  anteriores
ao  estoupido  da
II  Guerra  Mun-
dial.

 Explicar  as  cau-
sas que levaron á
Segunda  Guerra
Mundial.

 B5.7. Identificar e
explicar as desen-
cadeadores  da  II
Guerra  Mundial,
así como os feitos
máis  característi-
cos.

 HMCB5.7.1.
Identifica e expli-
ca  as  causas  de-
sencadeadores da
II  Guerra  Mun-
dial  a  partir  de
fontes históricas.

 Explicar  as  cau-
sas que levaron á
Segunda  Guerra
Mundial.

 B5.8.  Establecer
as  etapas  do  de-
senvolvemento da
II  Guerra  Mun-
dial,  distinguindo
as  que  afectaron
a Europa e as que
afectaron aos  Es-
tados  Unidos  e  a
Xapón.

 HMCB5.8.1.  Ex-
plica  as  etapas
da  II  Guerra
Mundial tanto na
fronte  europea
como  na  guerra
do Pacífico.

 Explicar  as  eta-
pas,  bandos  en-
frontados,  esce-
narios

 HMCB5.8.2.
Analiza  o  desen-
volvemento da II
Guerra  Mundial
a  partir  de  ma-
pas históricos.

 Comentarios  de
mapas

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

 HMCB5.9.1. Des-
cribe  as  conse-
cuencias  da  II
Guerra Mundial.

 Explicar  o  novo
mapa mundial

 Causas  da  for-
mación da  ONU
e  características
do  organismo

 B5.10. Entender o  HMCB5.10.1.  Valoración do pe-
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

contexto  en  que
se  desenvolveu  o
Holocausto  na
guerra  europea  e
as  súas  conse-
cuencias.

Analiza  imaxes
que  explican  o
Holocausto  le-
vado a cabo pola
Alemaña nazi.

rigo da xenofobia
e o ultranaciona-
lismo.

 Comentario  de
imaxes,  planos,
mapas,  gráfi-
cas…

 HMCB5.10.2.
Recoñece a signi-
ficación do  Holo-
causto  na  histo-
ria mundial.

 Valoración do pe-
rigo da xenofobia
e o ultranaciona-
lismo

 B5.11. Obter e se-
leccionar informa-
ción  escrita  e
gráfica  relevante,
utilizando  fontes
primarias  ou  se-
cundarias,  relati-
va á posguerra.

 HMCB5.11.1.
Sintetiza  textos
que  explican  a
intervención  da
ONU  nas  rela-
cións  internacio-
nais  e  nos asun-
tos  de  descoloni-
zación.

 Causas  da  for-
mación da  ONU
ecaracterísticas
do  organismo.

 Causas da desco-
lonización

 B6.1. Describir os
feitos  políticos,
económicos,  so-
ciais  e  culturais
que  explican  o
xurdimento  dos
dous  bloques  an-
tagónicos,  clasifi-
cándoos e presen-
tándoos  adecua-
damente.

 HMCB6.1.1.  Lo-
caliza  nun mapa
os países que for-
maban  os  blo-
ques comunista e
capitalista.

 Analizar  as  cau-
sas que levaron á
Guerra  Fría e a
formación de blo-
ques

 Comentario  de
mapas históricos

 Coñecer  carac-
terísticas dos blo-
ques e os aconte-
cementos  máis
relevantes  da
Guerra fría

 B6.2.  Interpretar
a  Guerra  Fría,  a
coexistencia  pa-

 HMCB6.2.1.
Identifica e expli-
ca os conflitos da

 Localización  dos
principais  confli-
tos  da  Guerra
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

cífica  e  a  disten-
sión,  e  as  súas
consecuencias,  e
establecer aconte-
cementos  que
exemplifiquen
cada unha destas
etapas  das  rela-
cións  internacio-
nais.

Guerra  Fría  a
partir  dun mapa
histórico.

Fría

 B6.3.  Distinguir
feitos  que  expli-
can  o  enfronta-
mento  entre  os
bloques  comunis-
ta  e  capitalista,
revisando  as  no-
vas dos medios de
comunicación  da
época.

 HMCB6.3.1.  Se-
lecciona símbolos
e  imaxes  que  se
identifiquen  co
mundo  capitalis-
ta e o mundo co-
munista.

 Coñecer  carac-
terísticas dos blo-
ques e os aconte-
cementos  máis
relevantes  da
Guerra fría

 HMCB6.3.2.  Ex-
trae  conclusións
dos  textos,  ima-
xes,  mapas  e
gráficas  que  ex-
pliquen  a  evolu-
ción de ambos os
bloques enfronta-
dos  na  Guerra
Fría,  e  sinala  a
que  bloque  per-
tence  e  algúns
motivos  que  ex-
plican  esa  per-
tenza.

 Coñecer  carac-
terísticas dos blo-
ques e os aconte-
cementos  máis
relevantes  da
Guerra fría

 Comentario  de
mapas,  textos,
gráficas,docu-
mentais

 B6.4. Comparar e
analizar o modelo
capitalista  co  co-
munista desde os
puntos  de  vista
político,  social,
económico  e  cul-

 HMCB6.4.1.  Ex-
plica  algunhas
características
da  economía  ca-
pitalista a partir
de gráficas.

 Rasgos  básicos
da  economía  ca-
pìtalista

 Comentario  de
gráficas,  ima-
xes…

 HMCB6.4.2.  Ex-  Explicar os plans
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

tural, e exemplifi-
car  coa  selección
de  feitos  que  du-
rante este período
afectan  as  dúas
grandes  superpo-
tencias: a URSS e
os  Estados  Uni-
dos.

plica  algunhas
características
da  economía  co-
munista a partir
de gráficos.

quinquenais  sta-
linistas  e  a  súa
importancia  na
xestión  económi-
ca  soviética  pos-
terior

 HMCB6.4.3.  Es-
tablece  razoada-
mente  e  compa-
rativamente  as
diferenzas  entre
o  mundo  capita-
lista e o comunis-
ta.

 Comentario  de
textos

 HMCB6.4.4.
Identifica formas
políticas do mun-
do  occidental  e
do  mundo  comu-
nista.

 Interpretación de
imaxes.

1 B7.1.  Expli-
car os moti-
vos e os fei-
tos que con-
ducen  á
descoloni-
zación,  e
establecer
as causas e
os  factores
que  expli-
can o proce-
so.

2 HMCB7.1.1.
Localiza
nun  mapa
as  zonas
afectadas
pola desco-
lonización
e  os  seus
conflitos.

3 .Situar  nun
mapa
mundial  o
proceso  de
descoloni-
zación.

B7.2.  Describir  as
etapas  e  as  conse-
cuencias do proceso
descolonizador,  e

HMCB7.2.1.  Esta-
blece de xeito razo-
ado  as  causas,  os
feitos e os factores

Analizar as causas
da descolonización
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

identificar  as  que
afectan a unhas co-
lonias  e  a  outras,
establecendo  feitos
e personaxes signi-
ficativos  de  cada
proceso.

que desencadean e
explican  o  proceso
descolonización.

HMCB7.2.2.  Iden-
tifica e compara as
características  da
descolonización  de
Asia e de África.

Analiazar  o  proce-
so  de  descoloniza-
ción

B7.3.  Definir  o  pa-
pel da ONU na des-
colonización,  anali-
zando  información
que  demostre  as
súas actuacións.

HMCB7.3.1. Expli-
ca as actuacións da
ONU  no  proceso
descolonizador  a
partir  de  fontes
históricas.

Interpretación  de
gráficas,  mapas,
imaxes .

Comentario de tex-
tos

B7.4. Analizar o su-
bdesenvolvemento
do terceiro mundo e
establecer  as  cau-
sas que o explican.

HMCB7.4.1. Anali-
za  as  característi-
cas  dos  países  do
terceiro  mundo  a
partir de gráficas.

Comentario de tex-
tos e gáficas

HMCB7.4.2.  Loca-
liza  nun  mapa  os
países  do  terceiro
mundo.

Interpretación  de
mapas

HMCB7.4.3. Anali-
za textos e imaxes
do  Movemento  de
Países  Non  Aliña-
dos  e  dos  países
subdesenvolvidos.

Coñecemento  dou-
tras  alternativas
ás  relacións  inter-
nacionais  da  Gue-
rra Fría

B7.5.  Apreciar  o
nacemento da axu-
da internacional e o
xurdimento das re-
lacións  entre  os
países  desenvolvi-
dos  e  subdesenvol-

HMCB7.5.1. Expli-
ca a evolución das
relacións  entre  os
países  desenvolvi-
dos e os países en
vías de desenvolve-
mento,  comparan-

Coñecemento  dou-
tras  alternativas
ás  relacións  inter-
nacionais  da  Gue-
rra Fría

IES FÉLIX MURIEL| 48

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

vidos, reproducindo
as formas de axuda
ao  desenvolvemen-
to e  describindo as
formas  de  neocolo-
nialismo dentro  da
política de bloques.

do  a  axuda  inter-
nacional coa inter-
vención  neocolo-
nialista.

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

HMCB8.1.1.  Loca-
liza  nun  mapa  as
repúblicas  exso-
viéticas e os países
formados  tras  a
caída  do  muro  de
Berlín.

Analise e compren-
sión do proceso de
desintegarción  da
URSS e a caida do
bloque comunista

Lectura e interpre-
tación  do  novo
mapa europeo

HMCB8.1.2.  Ela-
bora un eixe crono-
lóxico  que  ordena
os  acontecementos
que explican a de-
sintegración  da
URSS, a formación
da  CEI  e  o  xurdi-
mento das repúbli-
cas exsoviéticas.

Analise e compren-
sión do proceso de
desintegarción  da
URSS e a caida do
bloque comunista

Interpretación  das
fontes

HMCB8.1.3.  Com-
para os países dos
Balcáns  desde  os
anos  80  ata  a  ac-
tualidade, utilizan-
do mapas de situa-
ción.

Causas,desenvol-
vemento  e  conse-
cuencias  do  confli-
to  da  Ex  Iugosla-
via

B8.2.  Resumir  as
políticas de M. Gor-
bachov  nomeando
as disposicións con-
cernentes  á  Peres-

HMCB8.2.1.  Des-
cribe os trazos po-
líticos  e  socioe-
conómicos  da
URSS desde a épo-

Analise e compren-
sión do proceso de
desintegarción  da
URSS e a caida do
bloque comunista
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

troika e á Glasnost,
e  resaltar  as  súas
influencias.

ca de Breznev ata
a de Gorbachov.

B8.3. Analizar a si-
tuación  creada  co
xurdimento da CEI
e as  repúblicas  ex-
soviéticas, recollen-
do  informacións
que resuman as no-
vas  circunstancias
políticas e económi-
cas.

HMCB8.3.1.  Ela-
bora  un  cadro
sinóptico  sobre  a
situación política e
económica  das  re-
públicas  exsoviéti-
cas e a CEI- Fede-
ración Rusa.

Interpretación  e
comentario  das
fontes históricas

B8.4.  Explicar  a
caída  do  muro  de
Berlín e nomear as
súas  repercusións
nos países de Euro-
pa  central  e  orien-
tal.

HMCB8.4.1. Anali-
za  imaxes  que  re-
flicten  a  caída  do
muro de Berlín.

Orixes  e  caída  do
Muro de Berlín

HMCB8.4.2. Explica
as  novas  relacións
das  repúblicas  ex-
soviéticas  con  Eu-
ropa occidental.

Interpretar  o  novo
espazo  nas  rela-
cións  Rusia  -Occi-
dente

HMCB8.4.3. Reali-
za  unha  procura
guiada en internet
para  explicar  de
maneira razoada a
disolución  do  blo-
que comunista.

Desenvolvemento
da  competenza  di-
xital

B8.5.  Identificar  o
problema  dos  Bal-
cáns,  enumerar  as
causas  do  xurdi-
mento de tal situa-
ción  e  resumir  os
feitos  que  configu-
ran  o  desenvolve-
mento  de  conflitos

HMCB8.5.1.  Des-
cribe  comparativa-
mente  a  evolución
política  dos  países
de  Europa  central
e  oriental  tras  a
caída  do  muro  de
Berlín.

Características  da
nova Europa: a UE
.

HMCB8.5.2.  Des- Causas,desenvol-

IES FÉLIX MURIEL| 50

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

nesta zona. cribe  e  analiza  as
causas, o desenvol-
vemento e  as  con-
secuencias da gue-
rra  dos  Balcáns,
nomeadamente  en
Iugoslavia

vemento  e  conse-
cuencias  do  confli-
to  da  Ex  Iugosla-
via

B9.1.  Distinguir  os
postulados  que  de-
fende a cultura ca-
pitalista  da  segun-
da metade do sécu-
lo  XX establecendo
as  liñas  de  pensa-
mento  e  os  logros
obtidos.

HMCB9.1.1.  Enu-
mera  as  liñas  de
pensamento
económico do mun-
do  capitalista  na
segunda metade do
século XX.

A  sociedade  de
consumo

HMCB9.1.2. Expli-
ca o modelo capita-
lista dun país ela-
borando  informa-
ción  a  partir
dunha  procura
guiada en internet

Competenza  dixi-
tal

B9.2.  Describir  o
Estado do benestar,
aludindo  ás  carac-
terísticas  significa-
tivas  que  inflúen
na vida cotiá.

HMCB9.2.1.  Iden-
tifica  razoadamen-
te  as  característi-
cas  e  símbolos  do
Estado  do  benes-
tar.

Comenta os rasgos
básicos  do  estado
de benesstar

B9.3.  Explicar  o
proceso de constru-
ción  da  Unión  Eu-
ropea  enumerando
os fitos máis desta-
cados  que  configu-
ran  a  súa  evolu-
ción.

HMCB9.3.1.  Ela-
bora  eixes  crono-
lóxicos sobre o pro-
ceso de construción
da Unión Europea.

Resume  o  proceso
de  formación  da
CEE-UE

B9.4.  Coñecer  os
obxectivos  da

HMCB9.4.1.  Rela-
ciona razoadamen-

Coñecer as institu-
cións comunitarias
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

Unión  Europea  en
relación  coas  insti-
tucións  que  com-
poñen a súa estru-
tura.

te  as  institucións
da Unión Europea
cos  obxectivos  que
esta persegue.

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  expli-
can  a  transforma-
ción  da  sociedade
norteamericana  e
que constitúen ele-
mentos  orixinarios
do Estado do benes-
tar.

HMCB9.5.1. Reali-
za  un  eixe  crono-
lóxico  dos  feitos
máis  significativos
de tipo político, so-
cial  e  económico
dos  Estados  Uni-
dos  desde  os  anos
60 aos 90.

Realización  de  ca-
dros e liñas tempo-
rais

HMCB9.5.2. Selec-
ciona  e  presenta
mediante  mapas
ou  redes  concep-
tuais  información
referida  aos  Esta-
dos  Unidos  entre
1960 e 2000.

Interpretación  de
mapas

B9.6. Identificar as
singularidades  do
capitalismo  de  Xa-
pón e os novos paí-
ses  industriais
asiáticos,  estable-
cendo trazos de ca-
rácter  político,
económico,  social  e
cultural.

HMCB9.6.1.  Esta-
blece  razoadamen-
te  as  característi-
cas  e  os  símbolos
que  explican  as-
pectos  singulares
do  capitalismo  de
Xapón e a área do
Pacífico.

Analiza  os  rasgos
principais da recu-
peración  xaposena
e dos tigres asiáti-
cos

B10.1.  Analizar  as
características  da
globalización e des-
cribir  a  influencia
dos  medios  de  co-

HMCB10.1.1.
Identifica  as  prin-
cipais  característi-
cas ligadas á fiabi-
lidade e á obxecti-

Visión  crítica  dos
novos medios
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

municación  neste
fenómeno, así como
o  impacto  dos  me-
dios  científicos  e
tecnolóxicos  na  so-
ciedade actual.

vidade do fluxo de
información  exis-
tente en internet e
noutros medios di-
xitais.

HMCB10.1.2.  Ela-
bora  un  breve  in-
forme sobre as  re-
lacións entre inmi-
gración  e  globali-
zación  a  partir  de
fontes históricas.

Esto é xeografía

HMCB10.1.3.  Ex-
trae conclusións de
imaxes  e  material
videográfico  rela-
cionados co mundo
actual.

Competenza  dixi-
tal

B10.2.  Describir  os
efectos  da  ameaza
terrorista  (yihadis-
mo,  etc.)  sobre  a
vida  cotiá,  e  expli-
car  as  súas  carac-
terísticas.

HMCB10.2.1.  Rea-
liza  unha  procura
guiada en internet
sobre a ameaza te-
rrorista,  organiza-
cións que a susten-
tan, actos máis re-
levantes  (11-S  de
Nova  York,  11-M
de  Madrid  7-X  de
Londres,  etc.),  os
seus símbolos e as
repercusións na so-
ciedade  (cidadanía
ameazada,  asocia-
cións  de  vítimas,
mediación  en  con-
flitos, etc.), e anali-
za e comunica a in-
formación máis re-
levante.

Carácteristiacas  bá-
sicas  das  amea-
zas  actuais  ao
sistema,  espe-
cialmente  o  te-
rrorismo  funda-
mentaista.

 Competenza dixital.

Interpretación  de
fontes
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

B10.3.  Resumir  os
retos da Unión Eu-
ropea no mundo ac-
tual,  identificando
os  seus  problemas
para  amosarse
como  zona  xeopo-
lítica unida fronte a
outras áreas.

HMCB10.3.1.
Identifica  os  retos
actuais  da  Unión
Europea  a  partir
de  novas  xornalís-
ticas  selecciona-
das.

Interpretación  de
mapas,  imaxes,
gráficas

HMCB10.3.2.  Ex-
plica  comparativa-
mente  os  desaxus-
tes da Unión Euro-
pea na relación con
outros  países  ou
áreas xeopolíticas.

As  desigualdades
da  globalización  e
os conflitos que xe-
ran

B10.4.  Enumerar
os  trazos  salienta-
bles  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.

HMCB10.4.1.  Ela-
bora  mapas  con-
ceptuais  sobre  os
trazos  da  socieda-
de  norteameri-
cana,  agrupados
en  política,  socie-
dade,  economía  e
cultura.

Interpetación  de
fontes

Visión  básica  do
mundo actual

B10.5.  Analizar  a
evolución  política,
económica,  social  e
cultural  de  Hispa-
noamérica.

HMCB10.5.1.  Des-
cribe  os  principais
movementos políti-
cos,  económicos,
sociais  e  culturais
da  Hispanoaméri-
ca actual.

O  paso  do  caudi-
llismo  ao  indi-
xenísmo

B10.6.  Describir  a
evolución do mundo
islámico na actuali-
dade, resumindo os
seus  trazos
económicos,  políti-

HMCB10.6.1. Enu-
mera  e  explica  os
trazos  económicos,
políticos, relixiosos
e sociais do mundo
islámico, e localiza

Orixe,  caracteríts-
ticas e  consecuen-
cias  do  Islamismo
radical.
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

cos, relixiosos e so-
ciais.

nun  mapa  os  paí-
ses  que  o  forman
na actualidade.

B10.7. Distinguir a
evolución  dos  paí-
ses  de  África  rela-
cionando  as  súas
zonas  xeoestratéxi-
cas.

HMCB10.7.1.
Compara  aspectos
económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais entre os prin-
cipais  países  do
continente  africa-
no.

Respecto e toleran-
cia a outras cultu-
ras

B10.8.  Resumir  a
evolución de China
e a  India  desde fi-
nais  do  século  XX
ao  século  XXI,  se-
leccionando  trazos
políticos,  económi-
cos,  sociais  e  de
mentalidades

HMCB10.8.1.
Compara  aspectos
económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais de China e a
India.

Respecto e toleran-
cia a outras cultu-
ras

HMCB10.8.2.
Compara  aspectos
económicos,  políti-
cos, relixiosos e so-
ciais  entre  países
emerxentes  de
Asia e África.

Respecto e toleran-
cia a outras cultu-
ras

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

HMCB11.1.1.  Re-
coñece  que  os
acontecementos  e
os procesos ocorren
ao longo do tempo
e  á  vez  no  tempo
(diacronía  e  sin-
cronía).

Interpetación  dos
principios  básicos
da  dinámica  his-
tórica

B11.2.  Localizar  e
seleccionar  infor-
mación  escrita  e
gráfica  salientable
utilizando  fontes

HMCB11.2.1.  Lo-
caliza  e  selecciona
información  escri-
ta e gráfica salien-
table  utilizando

Comentario de tex-
tos
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Criterios  de  avalia-
ción

Estándares  de
aprendizaxe

Contidos mínimos

primarias  e  secun-
darias  (biblioteca,
internet,  etc.),  e
analizar a súa cre-
dibilidade.

fontes  primarias  e
secundarias,  e
analiza  a  súa  cre-
dibilidade.

B11.3.  Utilizar  o
vocabulario históri-
co  e  artístico  con
precisión,  inserín-
doo  no  contexto
adecuado.

HMCB11.3.1.  Uti-
liza  con  fluidez  e
precisión o vocabu-
lario histórico e ar-
tístico necesario.

Vocabulario  básico
para cada tema

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS.

Neste curso o exame é básicamente un comentario histórico, polo tanto os procedementos
a valorar son os que permitan a realización dun bo comentario de texto:
 Identificación e valoración da fonte. Visión crítica da mesma. Neste apartado tamén se

pode incluir o autor se é coñecido.
 Ubicación do texto nun contexto histórico determinado, explicando as características

xerais do periodo.
 Idea central, clara e concisa, como moito unha frase.
 Comentario  propiamente  dito,  distinguindo  as  partes  do  documento  e  detallando

pormenorizadamente o por qué destas afirmacións ou datos e a relación con outros
elementos importantes. É vital non perder de vista que se trata dun comentario, polo
que non hai nin que desenvolver un tema nin facer unha paráfrase do . Hai que ir
máis alá, analizando o documento e extraendo toda a información posible.

 Por  último  a  conclusión,  cas  posibles  consecuencias  dese  feito  no  posterior
desenvolvemento dos acontecementos.

 É  esencial a claridade e a orde narrativa. As partes do comentario sempre deben
seguir a orde estabrecida (non son preguntas curtas que se poidan facer salteadas).

 Por documentos non se entende simplemente textos escritos, senón unha ampla gama
de fontes suceptibles de ser usadas en historia:
1. Gráficas estadísticas, de demografía ou economía.
2. Mapas históricos de todo tipo.
3. Planos urbáns.
4. Fotos e debuxos.
5. Eixos cronolóxicos
6. Mapas conceptuais

IES FÉLIX MURIEL| 56

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



7. Películas e documentais.
- Ademais dos exames tamén se farán comentarios de texto nas clases.

     INSTRUMENTOS

Consideramos que os instrumentos de avaliación máis axeitados son:
      - Contidos conceptuais:  Probas escritas:  en cada avaliación o alumnado realizará

dúas ou tres probas escritas.  Con vistas á Selectividade o exame comprenderá varios
documentos  (textos,  gráficas,  mapas,  fotos,  etc)  que  deben  ser  relacionados  e
comentados polos alumnos.

      
- Contidos procedementais e actitudinais: traballo diario na aula (que inclúe a
atención  na clase,  a  participación,  a  realización  das  tarefas  que se  lle  encomenden...).
Realización de traballos individuais  ou en grupo:  preparación e exposición oral  dalgún
tema. A entrega de traballos voluntarios e comentarios de texto terase en conta de cara a
nota final

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

   Exames (10  puntos cada un): mínimo de 2 por avaliación, e dous temas por exame. Teñen a
estructura de comentario guiado con tres documentos (un deles será sempre un mapa, unha grá-
fica ou unha imaxe). Este comentario vale 8 puntos, distribuidos do seguinte xeito:

a) Presentación: tipo de texto, tema e autor (1p.)
b) Contexto histórico (1,5p.)
c) Comentario: ca identificación e análise das partes (4p.)
d) Conclusión (1,5p.)

          Os outros dous puntos veñen ca definición de 4 conceptos (0,5 cada un)
  Comentarios realizados na clase ou para casa, en calquera caso sempre con apuntes.Valen

5 puntos e tamén deben ser como mínimo dous por avaliación. Por documentos históricos entén-
dense mapas, textos, fotos ou documentais. En función da disponibilidade da aula de informática,
algún destes traballos pode ser de  investigación pola rede. Neste caso non hai vocabulario, pero
mantense a estrutura anterior do comentario

 Un traballo voluntario en cada avaliación que podería subir a nota final da mesma nun 10%.
Pode ser un traballo sobre un determinado tema, unha exposición ou  o comentario dun libro da
biblioteca. En breve daráselles o listado e as pautas para a súa realización. Debe estar entregado
tres semanas antes das avaliacións.

Seguindo as normas xerais do centro en canto a presentación das probas e traballos, e a orto-
grafía, cada falta ortográfica descontará  0,1 puntos ata un máximo dun punto por pro-
ba.

Unha boa presentación, uso de marxes e claridade expositiva poden subir a nota ata
un 0,5 en cada proba.

Ocasionalmente, e tendo en conta o tempo dispoñible,  sería posible subir nota na 3ºavaliación
ca presentación dun traballo exposición que tamén se calificaría sobre 5
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AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

A proba de Setembro de Primeiro de Bacharelato incluirá a materia que foi explicada ao
longo do Curso académico; no caso de que a materia non fora impartida na súa totalidade, a
proba de Setembro incluirá só a materia obxecto de explicación ao longo do Curso.

Dita proba constará de dúas partes:  un comentario de texto e o desenvolvemento dun
tema e/ou definición de conceptos.

Na  proba  de  Setembro,  non  só  se  valorarán  os  contidos,  o  Departamento  considera
imprescindible, á hora de cualificala, o seguinte:

- Digresións, é dicir, desaxuste no que se refire ao preguntado na proba escrita (a
resposta será valorada cun 0).

- Erros cronolóxicos (restarase até un 50% da valoración da pregunta).
- Ausenza de referencias cronolóxicas (restarase até un 25% da valoración global da

pregunta).
- Respostas incompletas e incoherencia á hora de expoñer as ideas (restarase como

mínimo un 25% da valoración global da pregunta).
- Mala presentación (restarase como mínimo un 10% da valoración global da proba).
- Faltas  de  ortografía  (por  cada  10  faltas  restarase  aproximadamente  o  10%  da

valoración global da proba).
    A proba de Setembro será puntuada sobre 10. A cualificación de cada pregunta será
indicada ao alumnado, se este desexa ver a proba corrixida, trala súa realización.

CONCRECIÓN METODOLÓXICA

A LOMCE establece  que a metodoloxía  didáctica  no Bacharelato  debe favorecer  a
capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  para  traballar  en  equipo  e  para
aplicar os métodos axeitados de investigación e que debe subliñar a relación dos aspectos
teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas.

A forma de acadar estes obxectivos queda en cada caso a xuízo do profesorado, en
conso- nancia coa súa concepción do ensino e coas características do seu alumnado.

Resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que  mesturen  a
exposición teórica de conceptos coa realización de actividades prácticas.

A  exposición  teórica  dos  conceptos  pode  ser  previa  ou  posterior  á  execución  das
activida- des prácticas ou poden mesturarse ambas. É o profesorado quen decide en cada
momento a estratexia máis axeitada.

A  realización  de  actividades  é  esencial  na  nosa  disciplina  posto  que  cumpren  os
seguintes obxectivos:
      - Afianzan  a  comprensión  dos  conceptos  e  permiten  ao  profesorado  comprobalo  de

maneira inmediata.
      - Permiten dar a dimensión práctica dos conceptos.
      - Constitúen  a  base  para  traballar  cos  procedementos  característicos  do  método
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histórico.
Os criterios para seleccionar as actividades son:

      - Desenvolver  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  utilizando
diversas estratexias.

      - Favorecer a aprendizaxe significativa ao permitir comparar o punto de partida previo
á súa realización e o acadado despois da execución e corrección da actividade.

      - Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou actuacións.

      - Estar perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
      - Ter unha formulación clara para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe

facer.
      - Permitir afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, gráficas,

ma-  pas...),  desenvolver  actitudes  que fomenten a  formación  humana e  atender  á
diversidade na aula (actividades con distinto grao de dificultade).

      - Permitir aplicar os coñecementos á realidade.
      - Motivar e conectar cos intereses do alumnado, facendo alusións aos temas actuais ou

rela- cionados co seu contorno.
      - Fomentar a participación individual e en grupo.
- Permitir apreciar a interdisciplinariedade das Ciencias Sociais.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Neste curso non se utilizará libro de texto, pois o anterior só levaba dous anos e xa
non valía para o Bacharelato Lomce. Para evitar un novo desembolso os apuntamentos serán
enviados polo profesor a través do correo electrónico

Consideramos  interesante  a  utilización  de  documentais  e  películas que
completen  a  aprendizaxe  que  o  alumnado  adquiriu  sobre  un  determinado  tema.  O/a
profesor/a confeccionará un cuestionario que entregará aos alumnos e alumnas antes da
proxección,  cuestionario  que  deberá  ser  contestado  trala  proxección,  distribuíndose  os/as
alumnos/as en grupos de traballo.

         Os traballos en grupo dentro e fóra da aula serán realizados sempre e cando o/a
profesor/a os  considere oportunos.

Ademais  deste  método  de  aprendizaxe  baseado  na  utilización  de  materiais  e
procedementos diversos, hai un método que permite poñer ao alumnado en contacto directo
coa realidade e co contorno: estamos a falar das visitas a lugares de interese xeográfico,
histórico e artístico. Buscarase para iso a confección e realización de itinerarios pedagóxicos
coa colaboración e participación doutros Departamentos. Irán precedidos de explicacións e
esquemas  previos  que  facilitarán  e  exercitarán  a  comprensión  non  só  dos  aspectos
xeográficos, históricos e artísticos senón tamén biolóxicos, xeolóxicos ou físico-químicos de
todo aquilo que se vaia observar.

           
DESEÑO DA AVALIACIÓN  INICIAL

No primeiros  días  do  curso  realizarase  unha proba  que  permita  valorar  o  grao  de
coñecementos  de  cada  alumno/a.  Será  un  exame  parecido  aos  realizados  en  4º,  con
preguntas  curtas,  definición  de  concetos,  relación  de  persoanxes  e  feitos,
secuencialización  das  etapas,  etc.  Como  o  temario  de  CCSS   de  4º  e  Historia
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Contemporánea de 1º BAC  son moi
parecidos, o nivel  é satisfactorio

Ademais,  o  profesor,  durante  as  explicacións dos contidos,  fará preguntas á clase e
delas poderanse deducir tamén os coñecementos do alumnado. Tamén se comezará a
traballar cas fontes, o tipo de documento e as partes do comentario histórico con textos e
imaxes  que  coñecen  do  curso  anterior.  Dese  xeito  pódense  identificar  as  posibles
carencias do alumno e comezar a tomar medidas. Nese caso comentaráselle o asunto ao
titor, ao alumno e aos pais.

SEGUNDO DE BACHARELATO:

Aclaración inicial

 Ao comezo do curso aínda non se sabe o modelo de exame que se realizará na Reválida de
2017, nin se a CIUG introduce modificacións no temario para adaptalo a Galicia onde, por
exemplo, hai unha hora de menos de Historia de España. Xa está falando do 30 de novembro
como data límite para publicar a información o que implica máis de 2 meses de dúbidas nas
aulas.

 Por este motivo o Departamento decidiu manter a estructura das asignaturas do sistema
anterior  e  o  formato  de  exame  da  Selectividade,  aceptando  que  poida  haber  cambios
significativos en novembro. A programación presentada pode sen ser, polo tanto, a definitiva.

 

                   HISTORIA DE ESPAÑA

Introdución

    O estudo da historia de España é esencial para o coñecemento e comprensión non só do 
noso pasado senón tamén do mundo actual. Non menos importante é o carácter formativo da 
materia de Historia de España, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais 
propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, a análise, a 
interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico.

Por outra banda, a historia contribúe decisivamente á formación de cidadáns e cidadás 
responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así como da herdanza 
recibida e do seu compromiso coas xeracións futuras.  Historia de España de segundo curso 
de bacharelato pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos 
fundamentais dos territorios que configuran o actual Estado español, prestando, cando 
cumpra, unha especial atención a Galicia, pero sen esquecer por iso a súa pluralidade 
interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, coma o europeo e o iberoamericano. 
Neste sentido, a materia recolle, na análise dos procesos históricos, tanto os aspectos 
compartidos como os diferenciais.
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Concibida como materia común para to-
das as modalidades de bacharelato, ofrécelles aos alumnos e ás alumnas que chegan á vida
adulta a posibilidade de coñeceren a historia de España de xeito continuo e sistemático. Na
distribución cronolóxica dos contidos outórgaselle unha maior importancia ao coñecemento
da historia contemporánea, sen renunciar por iso aos referidos ás etapas anteriores, pois en
grande medida a pluralidade da España actual só é comprensible se nos remontamos a pro-
cesos e feitos que teñen a súa orixe nun pasado remoto. Deste xeito,  dedícase  un primeiro
bloque aos comezos da nosa historia, desde os primeiros humanos á monarquía visigoda; o
segundo refírese á Idade Media, desde a conquista musulmá da Península; os dous seguintes
estudan a Idade Moderna, ata as vésperas da Revolución Francesa; e os oito restantes a Ida-
de Contemporánea.

A través do estudo da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados valores
e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da di-
versidade de España ou a valoración do patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo,
tal estudo deberá contribuír a fomentar unha especial sensibilidade cara á sociedade do pre-
sente e a súa problemática, que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa
defensa da liberdade, a  igualdade de entre homes e mulleres,  os dereitos humanos,  a non-
discriminación e os valores democráticos.

A materia é rica en achegas ao coñecemento competencial. As competencias clave sociais e cí-
vicas, e de conciencia e expresións culturais reciben un tratamento moi específico relaciona-
do cos contidos que son propios da historia de España. Ademais, as competencias lingüística,
dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira constante na súa vertente máis
instrumental, e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolvemento curricular da
materia. O traballo competencial matemático e en ciencias e tecnoloxía trátase de xeito pun-
tual. A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi pre-
sente nas vertentes máis actitudinais e competenciais da materia.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alum-
nado, respectando os ritmos e os estilos de aprendizaxe, e tendo en conta a atención á diver-
sidade. A materia de Historia de España permite desenvolver metodoloxías activas, nas que
o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de
diferentes tipos de materiais, integrando de xeito especial as tecnoloxías da información e da
comunicación.

CONTIDOS,ESTÁNDARES E TEMPORALIZACIÓN

A temporalización ao longo do curso está distribuida en avaliacións.  Para non colocar
unha nova columna que complicaría a interpretación do cadro,  a temporalización vai mar-
cada en negrita na columna dos contidos e as avaliacións con cadansúa cor. Débese enten-
der a temporalización de xeito flexible, pois normalmente non se cumple debido o nivel de
partida do alumno, o seu ritmo de aprendizaxe (moi lento ao comezo pola dificuldade de
traballar con comentarios) ou o seu interese pola materia.

     Esta é a táboa cromática que permite identificar as avaliacións:

        1ªavaliación           2ªavaliación         3ªavaliación
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

Bloque 0: Como se escribe a Historia. Criterios comúns

 d

 e

 g

 h

 i

 l

 m

 B0.1.  Método  his-
tórico.  Fontes  e
perspectivas.

 B0.1.  Localizar
fontes  primarias
(históricas)  e  se-
cundarias  (histo-
riográficas)  en
bibliotecas,  in-
ternet, etc., e ex-
traer  informa-
ción  salientable
sobre  o  tratado,
valorando  criti-
camente a súa fi-
abilidade.

 HEB0.1.1.  Procura
información  de
interese  (en  li-
bros  e  internet)
sobre  a  impor-
tancia  cultural  e
artística dun per-
sonaxe  historica-
mente  salienta-
ble,  un  feito  ou
un  proceso  his-
tórico,  e  elabora
unha breve expo-
sición.

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 Setembro

 d

 e

 h

 i

 l

 B0.2.  Análise  e  co-
mentario  de  fon-
tes.

 B0.2. Elaborar ma-
pas  e  liñas  de
tempo,  localizan-
do as fontes ade-
cuadas,  utilizan-
do  os  datos  pro-
porcionados  ou
servíndose  dos
coñecementos  xa
adquiridos.

 HEB0.2.1.  Repre-
senta  unha  liña
do tempo situan-
do nunha ringlei-
ra  os  principais
acontecementos
relativos a deter-
minados feitos ou
procesos  históri-
cos.

 CCL

 CAA

 CSC

 Ao  longo  do
curso

 h

 i

 l

 B0.3. Utilidade das
fontes.

 B0.3.  Comentar  e
interpretar  fon-
tes  primarias
(históricas)  e  se-
cundarias  (histo-
riográficas), rela-
cionando  a  súa
información  cos
coñecementos
previos.

 HEB0.3.1.  Respon-
de  a  cuestións
propostas  a  par-
tir de fontes his-
tóricas e historio-
gráficas.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Ao  longo  do
curso

 d

 e

 h

 i

 l

 B0.4. Mapas e liñas
do tempo.

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

 HEB0.4.1.  Dist-
ingue  o  carácter
das  fontes  his-
tóricas  non  só
como  informa-
ción,  senón  ta-
mén  como  proba
para  responder
ás preguntas que
se formulan os/as
historiadores/as.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Setembro

Bloque 1. A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desapari-
ción da monarquía Visigoda (711)

 d  B1.1.  Da  prehisto-
ria  á  monarquía

 B1.1.  Explicar  as
características

 HEB1.1.1.  Explica
as diferenzas en-

 CCL  Setembro
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

 e

 h

 i

 l

 n

 p

visigoda:  prehis-
toria  (evolución
do  Paleolítico  ao
Neolítico;  pintura
cantábrica  e  le-
vantina;  impor-
tancia  da  meta-
lurxia);  configu-
ración  das  áreas
celta  e  ibérica
(Tartesos, indoeu-
ropeos e coloniza-
dores  orientais;
cultura castrexa);
Hispania  romana
(conquista  e  ro-
manización  da
Península; legado
cultural  romano;
exemplo  galego);
monarquía visigo-
da  (ruralización
da  economía;
poder da Igrexa e
a nobreza).

dos  principais
feitos  e  procesos
históricos  da
Península  Ibéri-
ca  desde  a  pre-
historia ata a de-
saparición  da
monarquía  visi-
goda,  e  identifi-
car  as  súas  cau-
sas  e  consecuen-
cias.

tre a economía e
a  organización
social  do  Paleo-
lítico  e  do  Neo-
lítico, e as causas
do cambio.

 CCS

 HEB1.1.2.  Identifi-
ca  as  diferenzas
entre  unha  ima-
xe  de  pintura
cantábrica  e  ou-
tra de pintura le-
vantina.

 CCEC  Setembro/ou
tubro

 HEB1.1.3. Describe
os  avances  no
coñecemento  das
técnicas metalúr-
xicas e explica as
súas  repercu-
sións.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 Setembro/
outubro

 HEB1.1.4.  Resume
as características
principais do rei-
no de Tartesos  e
cita as fontes his-
tóricas  para  o
seu coñecemento.

 CCL

 CAA

 CSC

 Setembro/ou
tubro

 HEB1.1.5.  Explica
o  diferente  nivel
de  desenvolve-
mento  das  áreas
celta e ibérica en
vésperas  da  con-
quista romana en
relación  coa  in-
fluencia  recibida
dos  indoeurope-
os,  o  reino  de
Tartesos e os co-
lonizadores  feni-
cios e gregos.

 CCL

 CSC

 CCEC

 Setembro/ou
tubro

 HEB1.1.6.  Debuxa
un  mapa  esque-
mático da Penín-
sula Ibérica e de-
limita nel as áre-
as ibérica e celta.

 CAA

 CSC

 Setembro
/outubro

 HEB1.1.7. Define o
concepto  de  ro-
manización  e
describe  os  me-

 CCL

 CSC

 CCEC

 outubro
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

dios  empregados
para  levala  a
cabo.

 HEB1.1.8.  Compa-
ra o ritmo e grao
de  romanización
dos  territorios
peninsulares.

 CCL

 CSC

 CCEC

 outubro

 HEB1.1.9.  Resume
as características
da monarquía vi-
sigoda  e  explica
por que alcanzou
tanto  poder  a
igrexa e a nobre-
za.

 CCL

 CSC

 outubro

 HEB1.1.10.  Procu-
ra  información
de interese (en li-
bros  e  internet)
sobre  o  mante-
mento  cultural  e
artístico  do lega-
do romano na Es-
paña  actual,  e
elabora  unha
breve exposición.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC

 outubro

 HEB1.1.11.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
250 a.C. ata 711
d.C., e sitúa nela
os  principais
acontecementos
históricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 outubro

 HEB1.1.12. Partin-
do de fontes  his-
toriográficas, res-
ponde  a  cues-
tións  ou  situa-
cións.

 CCL

 CSC

 outubro

Bloque 2. A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante
cambio (711-1474)

 d

 e

 h

 i

 n

 B2.1.  Al-Andalus:
conquista  musul-
má da Península;
evolución  política
de  Al-Andalus;
revitalización
económica  e  ur-

 B2.1.  Explicar  a
evolución dos te-
rritorios  musul-
máns  na  Penín-
sula,  describindo
as  súas  etapas
políticas  e  os

 HEB2.1.1.  Explica
as  causas  da  in-
vasión  musulmá
e  da  súa  rápida
ocupación  da
Península.

 CCL

 CSC

 outubro

 HEB2.1.2.  Repre-  CMCCT  outubro
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

bana;  estrutura
social;  relixión,
cultura e arte.

cambios
económicos,  so-
ciais  e  culturais
que introduciron.

senta  unha  liña
do  tempo  desde
711 ata 1474 e si-
túa  nunha  rin-
gleira  os  princi-
pais  acontece-
mentos  relativos
a  Al-Andalus  e
noutra  os  relati-
vos  aos  reinos
cristiáns.

 CAA

 CSC

 HEB2.1.3. Describe
a  evolución  po-
lítica  de  Al-An-
dalus.

 CCL

 CSC

 outubro

 HEB2.1.4.  Resume
os  cambios
económicos,  so-
ciais  e  culturais
introducidos  po-
los  musulmáns
en Al-Andalus.

 CCL

 CSC

 CCEC

 outubro

 d

 e

 h

 i

 p

 B2.2.  Os  reinos
cristiáns do sécu-
lo  XIII  ao  XV:
evolución política;
nacemento  das
Cortes.  Os reinos
cristiáns na baixa
Idade  Media
(séculos  XIV  e
XV): diferente
evolución  e  or-
ganización  políti-
ca  das  coroas  de
Castela, Aragón e
Navarra.  Proceso
de  reconquista  e
repoboación.

 B2.2.  Explicar  a
evolución e confi-
guración  política
dos  reinos  cris-
tiáns, en relación
co proceso de re-
conquista  e  o
concepto  patri-
monial  da  mo-
narquía.

 HEB2.2.1. Describe
as  grandes  eta-
pas  e  as  causas
xerais que condu-
cen ao  mapa po-
lítico da Penínsu-
la  Ibérica  ao  re-
mate  da  Idade
Media.

 CCL

 CSC

 outubro

 HEB2.2.2.  Explica
a  orixe  das  Cor-
tes  nos  reinos
cristiáns  e  as
súas  principais
funcións.

 CCL

 CSC

 outubro

 HEB2.2.3.  Compa-
ra a organización
política  da  coroa
de  Castela,  a  de
Aragón e o reino
de  Navarra  ao
remate  da  Idade
Media.

 CCL

 CAA

 CSC

 outubro

 HEB2.2.4.  Comen-
ta o ámbito terri-
torial e as carac-
terísticas de cada
sistema  de  repo-
boación, así como

 CCL

 CAA

 CSC

 outubro
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Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

as súas causas e
as  súas  conse-
cuencias.

 d

 e

 h

 i

 p

 B2.3.  Os  reinos
cristiáns na Idade
Media:  réxime
señorial  e  socie-
dade  estamental.
Tensións sociais.

 B2.3.  Diferenciar
as  tres  grandes
fases  da  evolu-
ción  económica
dos  reinos  cris-
tiáns  durante
toda a Idade Me-
dia (estancamen-
to,  expansión  e
crise),  e  sinalar
os seus factores e
as  súas  carac-
terísticas.

 HEB2.3.1. Describe
as  grandes  fases
da  evolución
económica dos te-
rritorios cristiáns
durante  a  Idade
Media.

 CCL

 CSC

 outubro

 d

 e

 h

 i

 p

 B2.4.  Os  reinos
cristiáns na Idade
Media:  do  estan-
camento á expan-
sión  económica.
Crises  agraria  e
demográfica.

 B2.4.  Analizar  a
estrutura  social
dos  reinos  cris-
tiáns  e describir
o réxime señorial
e as característi-
cas  da  sociedade
estamental.

 HEB2.4.1.  Explica
a  orixe  e  as  ca-
racterísticas  do
réxime señorial e
a sociedade esta-
mental  no  ámbi-
to cristián.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 outubro

 d

 e

 g

 h

 m

 n

 p

 B2.5. O Camiño de
Santiago.  Unha
cultura  plural:
cristiáns,  musul-
máns  e  xudeus.
Manifestacións
artísticas.

 B2.5.  Describir  as
relacións  cultu-
rais de cristiáns,
musulmáns e xu-
deus,  e  especifi-
car as súas cola-
boracións e as in-
fluencias  mu-
tuas.

 HEB2.5.1. Describe
o  labor  dos  cen-
tros  de  tradu-
ción.

 CCL

 CSC

 CCEC

 outubro

 HEB2.5.2.  Procura
información  de
interese  (en  li-
bros  e  internet)
sobre  a  impor-
tancia  cultural  e
artística  do  Ca-
miño  de  Santia-
go,  e  elabora
unha breve expo-
sición.

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC

 outubro

Bloque 3. A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial
(1474-1700)

 d

 e

 h

 i

 p

 B3.1.  Os  Reis  Ca-
tólicos:  unión
dinástica de Cas-
tela e Aragón; re-
organización  do
Estado;  política
relixiosa; conquis-

 B3.1.  Analizar  o
reinado  dos  Reis
Católicos  como
unha  etapa  de
transición  entre
a Idade Media e
a  Idade  Moder-

 HEB3.1.1. Define o
concepto  de
unión  dinástica
aplicado a Caste-
la  e  Aragón  en
tempos  dos  Reis
Católicos  e  des-
cribe  as  carac-

 CCL

 CSC

 Outubro/no-
vembro

IES FÉLIX MURIEL| 66

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

ta  de  Granada;
descuberta  de
América;  incorpo-
ración  de  Nava-
rra; relacións con
Portugal.

na,  e  identificar
as  reminiscen-
cias  medievais  e
os  feitos  salien-
tables que abren
o  camiño  á  mo-
dernidade.

terísticas do novo
Estado.

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

 CCL

 CSC

 Outubro/no-
vembro

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

 CCL

 CAA

 CSC

 Outubro/no-
vembro

 d

 e

 h

 i

 B3.2.  Auxe  do  Im-
perio  no  século
XVI: dominios  de
Carlos I e de Fili-
pe II;  modelo po-
lítico  dos  Aus-
trias; conflitos in-
ternos;  conflitos
relixiosos  no  seo
do  Imperio;  con-
flitos  exteriores;
exploración  e  co-
lonización  de
América e do Pa-
cífico;  política
económica respec-
to  a  América;  a
revolución  dos
prezos  e  o  custo
do Imperio.

 B3.2.  Explicar  a
evolución e a ex-
pansión  da  mo-
narquía  hispáni-
ca  durante  o
século  XVI,  dife-
renciando os rei-
nados de Carlos I
e Filipe II.

 HEB3.2.1.  Compa-
ra os imperios te-
rritoriais  de  Ca-
rlos I e de Filipe
II,  e  explica  os
problemas  que
provocaron.

 CCL

 CAA

 CSC

 novembro

 HEB3.2.2.  Explica
a expansión colo-
nial en América e
no  Pacífico  du-
rante  o  século
XVI.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB3.2.3.  Analiza
a política respec-
to  a  América  no
século  XVI  e  as
súas  consecuen-
cias  para  Es-
paña, Europa e a
poboación  ameri-
cana.

 CCL

 CAA

 CSC

 novembro

 d

 e

 h

 i

 B3.3.  Crise e  deca-
dencia do Imperio
no século XVII: os
validos; expulsión
dos  mouriscos;
proxectos  de  re-
forma  de  Oliva-
res;  guerra  dos
Trinta  Anos  e
perda  da  hexe-
monía en Europa
en favor de Fran-
cia;  rebelións  de
Cataluña e Portu-
gal  en  1640;  Ca-

 B3.3.  Explicar  as
causas e  as  con-
secuencias da de-
cadencia  da  mo-
narquía  hispáni-
ca  no  século
XVII, relacionan-
do  os  problemas
internos, a políti-
ca  exterior  e  a
crise económica e
demográfica.

 HEB3.3.1. Describe
a práctica do va-
lemento e os seus
efectos  na  crise
da monarquía.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB3.3.2.  Explica
os principais pro-
xectos de reforma
do  Conde  Duque
de Olivares.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB3.3.3.  Analiza
as causas da gue-
rra  dos  Trinta
Anos  e  as  súas

 CCL

 CSC

 CAA

 novembro
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Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

rlos II e o proble-
ma sucesorio; cri-
se  demográfica  e
económica.

consecuencias
para  a  monar-
quía  hispánica  e
para Europa.

 HEB3.3.4.  Compa-
ra  e  comenta  as
rebelións  de  Ca-
taluña e Portugal
de 1640.

 CCL

 CSC

 CAA

 novembro

 HEB3.3.5.  Explica
os principais fac-
tores da crise de-
mográfica  e
económica  do
século XVII, e as
súas  consecuen-
cias.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB3.3.6.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1474 ata 1700, e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 novembro

 d

 e

 g

 h

 i

 m

 n

 p

 B3.4.  Século  de
Ouro  español:  do
Humanismo  á
Contrarreforma;
Renacemento  e
Barroco na litera-
tura e na arte.

 B3.4. Recoñecer as
grandes  achegas
culturais e artís-
ticas  do  Século
de Ouro español,
extraendo  infor-
mación de intere-
se en fontes  pri-
marias  e  secun-
darias (en biblio-
tecas,  internet,
etc.).

 HEB3.4.1.  Procura
información  de
interese  (en  li-
bros e internet) e
elabora  unha
breve  exposición
sobre  os  seguin-
tes  pintores  do
Século  de  Ouro
español:  El  Gre-
co,  Ribera,  Zur-
barán, Velázquez
e Murillo.

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CCEC

 novembro

Bloque 4. España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns
(1700-1788)

 d

 e

 h

 i

 B4.1.  Cambio
dinástico  e  Gue-
rra  de  Sucesión:
unha contenda ci-
vil  e  europea;  a
Paz de Utrecht e
o  novo  equilibrio
europeo;  os  pac-
tos de familia con
Francia.

 B4.1.  Analizar  a
Guerra  de  Suce-
sión  española
como  contenda
civil e europea, e
explicar  as  súas
consecuencias
para  a  política
exterior española
e a nova orde in-
ternacional.

 HEB4.1.1.  Explica
as  causas  da
Guerra  de  Suce-
sión Española e a
composición  dos
bandos en confli-
to.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB4.1.2.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1700 ata 1788, e

 CMCCT

 CAA

 CSC

 novembro
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 HEB4.1.3.  Detalla
as características
da nova orde eu-
ropea xurdida da
Paz de Utrecht e
o  papel  de  Es-
paña nela.

 CCL

 CSC

 novembro

 d

 e

 h

 i

 p

 B4.2. Reformas ins-
titucionais:  novo
modelo  de  Esta-
do;  Administra-
ción  en  América;
Facenda Real; re-
lacións Igrexa-Es-
tado.

 B4.2.  Describir  as
características
do  novo  modelo
de  Estado,  espe-
cificando o alcan-
ce  das  reformas
promovidas polos
primeiros monar-
cas  da  dinastía
borbónica.

 HEB4.2.1.  Define
os  decretos  de
nova planta e ex-
plica  a  súa  im-
portancia na con-
figuración  do
novo Estado bor-
bónico.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB4.2.2.  Elabora
un esquema com-
parativo  do  mo-
delo  político  dos
Austrias  e  dos
Borbóns.

 CCL

 CSC

 CAA

 novembro

 HEB4.2.3.  Explica
as  medidas  que
adoptaron  ou
proxectaron  os
primeiros  Bor-
bóns para sanear
a Facenda Real.

 CCL

 CSC

 novembro

 HEB4.2.4. Describe
as relacións Igre-
xa-Estado  e  as
causas da expul-
sión dos xesuítas.

 CCL

 CSC

 novembro

 d

 e

 h

 i

 m

 p

 B4.3.  Economía  e
política  económi-
ca:  recuperación
demográfica;  pro-
blemas  da  agri-
cultura,  a  indus-
tria e o comercio;
liberalización  do
comercio  con
América.

 B4.3.  Comentar  a
situación  inicial
dos  sectores
económicos,  de-
tallando  os  cam-
bios  introducidos
e  os  obxectivos
da  nova  política
económica.

 HEB4.3.1.  Compa-
ra  a  evolución
demográfica  do
século  XVIII  coa
da centuria ante-
rior.

 CCL

 CSC

 CAA

 novembro

 HEB4.3.2.  Desen-
volve  os  princi-
pais  problemas
da  agricultura  e
as  medidas  im-
pulsadas por Ca-
rlos III neste sec-

 CCL

 CSC

 novembro
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

tor.

 HEB4.3.3.  Explica
a  política  indus-
trial  da  monar-
quía  e  as  medi-
das  adoptadas
respecto  ao  co-
mercio  con
América.

 CCL

 CSC

 novembro

 d

 e

 h

 i

 m

 p

 B4.4.  Engalaxe
económica de Ca-
taluña.  Estanca-
mento  económico
de Galicia.

 B4.4.  Explicar  a
engalaxe
económica de Ca-
taluña,  en  com-
paración coa evo-
lución  económica
do  resto  de  Es-
paña.

 HEB4.4.1. Especifi-
ca  as  causas  da
engalaxe
económica de Ca-
taluña  no  século
XVIII.

 CCL

 CSC

 novembro

 d

 e

 h

 i

 p

 B4.5.  A  Ilustración
en España e Gali-
cia: proxectistas,
anovadores e ilus-
trados;  despotis-
mo  ilustrado;
novo  concepto  de
educación;  Socie-
dades  Económi-
cas de Amigos do
País;  prensa  pe-
riódica.

 B4.5. Expor os con-
ceptos  funda-
mentais  do  pen-
samento  ilustra-
do,  identificando
as  súas  vías  de
difusión.

 HEB4.5.1.  Comen-
ta  as  ideas  fun-
damentais  da
Ilustración  e  de-
fine o concepto de
despotismo  ilus-
trado.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 novembro

 HEB4.5.2.  Razoa a
importancia  das
Sociedades
Económicas  de
Amigos do País e
da  prensa  pe-
riódica  na  difu-
sión  dos  valores
da Ilustración.

 CCL

 CSC

 CCEC

 novembro

Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Ab-
solutismo

 d

 e

 h

 i

 p

 B5.1.  Impacto  da
Revolución  Fran-
cesa:  relacións
entre  España  e
Francia;  Guerra
da  Independen-
cia.

 B5.1.  Analizar  as
relacións  entre
España  e  Fran-
cia desde a Revo-
lución  Francesa
ata  a  Guerra  da
Independencia,  e
especificar  en
cada  fase  os
principais  acon-
tecementos  e  as
súas  repercu-
sións  para  Es-
paña.

 HEB5.1.1.  Resume
os  cambios  que
experimentan  as
relacións  entre
España  e  Fran-
cia desde a Revo-
lución  Francesa
ata  o  comezo  da
Guerra  de  Inde-
pendencia.

 CCL

 CSC

 Novembro/d
ecembro

 HEB5.1.2. Describe
a  Guerra  da  In-
dependencia:  as
súas  causas,  a
composición  dos
bandos en confli-

 CCL

 CSC

 Novembro/d
ecembro
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to e o desenvolve-
mento  dos  acon-
tecementos.

 a

 d

 e

 h

 i

 p

 B5.2.  Primeiro  in-
tento  de  revolu-
ción  liberal,  Cor-
tes  de  Cádiz  e
Constitución  de
1812.

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

 HEB5.2.1.  Compa-
ra  as  Cortes  de
Cádiz  coas  esta-
mentais do Anti-
go Réxime.

 CCL

 CSC

 CAA

 decembro

 HEB5.2.2.  Comen-
ta as característi-
cas  esenciais  da
Constitución  de
1812.

 CCL

 CSC

 CAA

 decembro

 d

 e

 h

 i

 p

 B5.3.  Reinado  de
Fernando  VII:
restauración  do
absolutismo;  trie-
nio  liberal;  reac-
ción absolutista.

 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 confli-
to  entre  liberais
e  absolutistas
durante  o  reina-
do  de  Fernando
VII.

 CCL

 CSC

 decembro

 HEB5.3.2. Define o
carlismo  e  resu-
me a súa orixe e
os apoios con que
contaba  inicial-
mente.

 CCL

 CSC

 decembro

 HEB5.3.3.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1788  ata  1833  e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 decembro

 HEB5.3.4.  Repre-
senta nun esque-
ma as diferenzas,
en canto a siste-
ma político  e  es-
trutura  social,
entre  o  Antigo
Réxime e o  réxi-
me  liberal  bur-
gués.

 CCL

 CAA

 CSC

 decembro

 d

 e

 h

 i

 B5.4. Emancipación
da  América  es-
pañola:  protago-
nismo crioulo;  fa-
ses do proceso; re-
percusións  para

 B5.4.  Explicar  o
proceso  de  inde-
pendencia  das
colonias  ameri-
canas,  diferen-
ciando  as  súas

 HEB5.4.1.  Explica
as causas e o de-
senvolvemento
do proceso de in-
dependencia  das
colonias  ameri-

 CCL

 CSC

 decembro
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Temporalización

España. causas e as súas
fases,  así  como
as  repercusións
económicas  para
España.

canas.

 HEB5.4.2. Especifi-
ca  as  repercu-
sións  económicas
para  España  da
independencia
das  colonias
americanas.

 CCL

 CSC

 decembro

 d

 e

 g

 h

 i

 l

 m

 n

 B5.5.  A  obra  de
Goya  como  teste-
muño da época.

 B5.5. Relacionar as
pinturas  e  os
gravados  de
Goya cos aconte-
cementos  deste
período, e identi-
ficar  nelas  o  re-
flexo  da  situa-
ción  e  os  feitos
contemporáneos.

 HEB5.5.1.  Procura
información  de
interese  (en  li-
bros  e  internet)
sobre Goya e ela-
bora  unha  breve
exposición  sobre
a  súa  visión  da
guerra.

 CCL

 CD

 CSC

 CCEC

 decembro

Bloque 6. A conflitiva construción do Estado liberal (1833-1874)

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.1.  O  carlismo
como  derradeiro
bastión absolutis-
ta:  ideario  e apo-
ios  sociais;  as
dúas  primeiras
guerras carlistas.

 B6.1.  Describir  o
fenómeno  do  ca-
rlismo  como  re-
sistencia  absolu-
tista fronte á re-
volución  liberal,
analizando  os
seus  compoñen-
tes  ideolóxicos,
as súas bases so-
ciais,  a  súa  evo-
lución  no  tempo
e as  súas  conse-
cuencias.

 HEB6.1.1.  Identifi-
ca  o  ámbito  xeo-
gráfico  do  carlis-
mo  e  explica  o
seu  ideario  e  os
seus  apoios  so-
ciais.

 CAA

 CSC

 Xaneiro

 HEB6.1.2. Especifi-
ca  as  causas  e
consecuencias
das dúas primei-
ras  guerras  ca-
rlistas.

 CCL

 CSC

 xaneiro

 HEB6.1.3.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1833  ata  1874  e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 xaneiro

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.2. Triunfo e con-
solidación do libe-
ralismo no reina-
do  de  Isabel  II:
primeiros  parti-
dos políticos; pro-
tagonismo  políti-
co  dos  militares;
lexislación

 B6.2.  Analizar  a
transición defini-
tiva  do  Antigo
Réxime  ao  réxi-
me  liberal  bur-
gués  durante  o
reinado de Isabel
II, explicar o pro-
tagonismo  dos

 HEB6.2.1. Describe
as características
dos  partidos  po-
líticos que xurdi-
ron  durante  o
reinado de Isabel
II.

 CCL

 CSC

 xaneiro

 HEB6.2.2.  Resume
as etapas da evo-

 CCL  xaneiro
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Obxecti-
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

económica de sig-
no  liberal;  nova
sociedade  de  cla-
ses.

militares  e  espe-
cificando os cam-
bios  políticos,
económicos  e  so-
ciais.

lución política do
reinado de Isabel
II  desde  a  súa
minoría de idade,
e explica o papel
dos militares.

 CSC

 HEB6.2.3.  Explica
as medidas de li-
beralización  do
mercado da terra
levadas  a  cabo
durante  o  reina-
do de Isabel II.

 CCL

 CAA

 CSC

 xaneiro

 HEB6.2.4.  Compa-
ra  as  desamorti-
zacións  de  Men-
dizábal  e Madoz,
e  especifica  os
obxectivos dunha
e outra.

 CCL

 CAA

 CSC

 xaneiro

 HEB6.2.5. Especifi-
ca  as  caracterís-
ticas da nova so-
ciedade de clases
e  compáraa  coa
sociedade  esta-
mental do Antigo
Réxime.

 CCL

 CSC

 CCEC

 xaneiro

 d

 e

 h

 i

 B6.3.  Proceso  cons-
titucional.

 B6.3.  Explicar  o
proceso  constitu-
cional  durante  o
reinado de Isabel
II,  en  relación
coas  correntes
ideolóxicas  den-
tro  do  liberalis-
mo e a súa loita
polo poder.

 HEB6.3.1.  Compa-
ra  o  Estatuto
Real de 1834 e as
Constitucións  de
1837 e 1845.

 CCL

 CAA

 CSC

 xaneiro

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.4.  Sexenio  De-
mocrático: revolu-
ción  de  1868  e
caída  da  monar-
quía  isabelina;
procura  de  alter-
nativas  políticas
e  monarquía  de
Amadeo  I;  pri-
meira  República;
guerra  de  Cuba,
terceira  guerra
carlista  e  insu-
rrección cantonal.

 B6.4.  Explicar  o
Sexenio  Demo-
crático  como
período de procu-
ra  de  alternati-
vas democráticas
á monarquía isa-
belina,  especifi-
cando os grandes
conflitos internos
e  externos  que
desestabilizaron
o país.

 HEB6.4.1.  Explica
as  etapas  políti-
cas  do  Sexenio
Democrático.

 CCL

 CSC

 Febreiro

 HEB6.4.2. Describe
as características
esenciais  da
Constitución  de-
mocrática  de
1869.

 CCL

 CSC

 Febreiro

 HEB6.4.3.  Identifi-
ca  os  grandes
conflitos do sexe-

 CAA

 CSC

 Febreiro
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

nio  e  explica  as
súas  consecuen-
cias políticas.

 c

 d

 e

 h

 i

 p

 B6.5. Inicios do mo-
vemento  obreiro
español:  condi-
cións  de  vida  da
poboación obreira
e labrega;  a  Aso-
ciación  Interna-
cional  de  Traba-
lladores e o xurdi-
mento das corren-
tes  anarquista  e
socialista.

 B6.5.  Describir  as
condicións  de
vida  das  clases
traballadoras  e
os inicios do mo-
vemento  obreiro
en  España,  en
relación  co  de-
senvolvemento
do  movemento
obreiro  interna-
cional.

 HEB6.5.1.  Relacio-
na a evolución do
movemento
obreiro  español
durante  o  Sexe-
nio  Democrático
coa do movemen-
to  obreiro  inter-
nacional.

 CCL

 CAA

 CSC

 Febreiro

Bloque 7.  A  Restauración  Borbónica:  implantación  e  afianzamento  dun
novo sistema político (1874-1902)

 d

 e

 h

 i

 p

 B7.1. Teoría e reali-
dade  do  sistema
canovista:  inspi-
ración  no  modelo
inglés;  a  Consti-
tución de 1876 e o
bipartidismo;
quenda  de  parti-
dos,  caciquismo e
fraude electoral.

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

 HEB7.1.1.  Explica
os elementos fun-
damentais do sis-
tema político ide-
ado por Cánovas.

 CCL

 CAA

 CSC

 febreiro

 HEB7.1.2. Especifi-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais da
Constitución  de
1876.

 CCL

 CSC

 Febreiro

 HEB7.1.3. Describe
o  funcionamento
real  do  sistema
político  da  Res-
tauración.

 CCL

 CSC

 Febreiro

 HEB7.1.4.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1874  ata  1902  e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Febreiro

 d

 e

 h

 i

 p

 B7.2.  Oposición  ao
sistema:  cata-
lanismo,  naciona-
lismo  vasco,  re-
xionalismo galego
e  movemento
obreiro.

 B7.2.  Analizar  os
movementos  po-
líticos  e  sociais
excluídos  do  sis-
tema,  especifi-
cando a súa evo-
lución  durante  o
período  estuda-
do.

 HEB7.2.1.  Resume
a orixe e a evolu-
ción do catalanis-
mo, o nacionalis-
mo vasco e  o  re-
xionalismo  gale-
go.

 CCL

 CSC

 CCEC

Marzo

 HEB7.2.2.  Analiza
as correntes ideo-
lóxicas  do  move-

 CCL

 CAA

 Marzo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

mento  obreiro  e
labrego  español,
así  como  a  súa
evolución  duran-
te  o  derradeiro
cuarto  do  século
XIX.

 CSC

 CCEC

 d

 e

 h

 i

 B7.3.  Éxitos  políti-
cos:  estabilidade
e consolidación do
poder  civil;  liqui-
dación  do  proble-
ma carlista; solu-
ción  temporal  do
problema  de
Cuba.

 B7.3.  Describir  os
principais  logros
do  reinado  de
Afonso  XII  e  a
rexencia  de  Ma-
ría Cristina, infe-
rindo as súas re-
percusións  na
consolidación  do
novo sistema po-
lítico.

 HEB7.3.1.  Compa-
ra o papel políti-
co  dos  militares
no  reinado  de
Afonso XII co das
etapas  preceden-
tes  do  século
XIX.

 CCL

 CAA

 CSC

 Marzo

 HEB7.3.2. Describe
a orixe,  o  desen-
volvemento  e  as
repercusións  da
terceira  guerra
carlista.

 CCL

 CSC

 Marzo

 d

 e

 h

 i

 B7.4. Perda das de-
rradeiras colonias
e  crise  de  1898:
guerra de Cuba e
con Estados  Uni-
dos;  Tratado  de
París;  rexenera-
cionismo.

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

 HEB7.4.1.  Explica
a política españo-
la  respecto  ao
problema  de
Cuba.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB7.4.2.  Sinala
os  principais  fei-
tos  do  desastre
colonial  de  1898
e  as  consecuen-
cias  territoriais
do  Tratado  de
París.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB7.4.3. Especifi-
ca  as  consecuen-
cias para España
da  crise  do  98
nos  ámbitos
económico, políti-
co e ideolóxico.

 CCL

 CSC

 CCEC

 Marzo

Bloque 8. Continuidade e transformacións económicas no século XIX: un
desenvolvemento insuficiente

 d

 e

 h

 i

 l

 p

 B8.1.  Lento  crece-
mento  da  poboa-
ción: mantemento
dun réxime demo-
gráfico antigo; ex-
cepción  de  Cata-
luña.

 B8.1.  Explicar  a
evolución  demo-
gráfica  de  Es-
paña ao longo do
século XIX, com-
parando o  crece-
mento  da  poboa-
ción  española no

 HEB8.1.1.  Identifi-
ca os factores do
lento  crecemento
demográfico  es-
pañol  no  século
XIX.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.1.2.  Compa-  CCL  Marzo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

seu  conxunto  co
de  Cataluña  e  o
dos  países  máis
avanzados  de
Europa.

ra  a  evolución
demográfica  de
Cataluña  coa  do
resto  de  España
no século XIX.

 CAA

 CSC

 d

 e

 h

 i

 l

 p

 B8.2.  Economía  es-
pañola  no  XIX:
agricultura prote-
xida  e  estancada
(efectos das desa-
mortizacións; bai-
xos  rendemen-
tos); deficiente in-
dustrialización
(industria  téxtil
catalá,  siderurxia
e a minaría); difi-
cultades  dos
transportes  (con-
dicionamentos xe-
ográficos; rede de
ferrocarrís);  co-
mercio (proteccio-
nismo fronte a li-
brecambismo);  fi-
nanzas  (a  peseta
como  unidade
monetaria; desen-
volvemento  da
banca  moderna;
problemas da Fa-
cenda;  investi-
mentos estranxei-
ros.  O  caso  gale-
go.

 B8.2.  Analizar  os
sectores
económicos  e  es-
pecificar a situa-
ción  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

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.2. Especifi-
ca as causas dos
baixos  rende-
mentos  da  agri-
cultura  española
do século XIX.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.3. Describe
a evolución da in-
dustria téxtil  ca-
talá, a siderurxia
e  a  minaría  ao
longo  do  século
XIX.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.4.  Compa-
ra  a  revolución
industrial  es-
pañola  coa  dos
países  máis
avanzados  de
Europa.

 CCL

 CAA

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.5.  Relacio-
na  as  dificulta-
des do transporte
e o comercio inte-
rior  cos condicio-
namentos  xeo-
gráficos.

 CCL

 CAA

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.6.  Explica
os  obxectivos  da
rede ferroviaria e
as  consecuencias
da lei xeral de fe-
rrocarrís  de
1855.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.7.  Compa-
ra  os  apoios,  os
argumentos  e  as
actuacións  de
proteccionistas  e
librecambistas ao

 CCL

 CAA

 CSC

 Marzo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

longo  do  século
XIX.

 HEB8.2.8.  Explica
o  proceso  que
conduciu  á  uni-
dade monetaria e
á  banca  moder-
na.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.9.  Explica
a  reforma  Mon-
Santillán  da  Fa-
cenda  pública  e
os seus efectos.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB8.2.10. Especi-
fica  como  os  in-
vestimentos  en
España de Fran-
cia  e  de  Inglate-
rra  afectaron  o
modelo de desen-
volvemento
económico  es-
pañol  durante  o
século XIX.

 CCL

 CSC

 Marzo

Bloque 9.  A  crise  do sistema da Restauración  e  a  caída  da  monarquía
(1902-1931)

 d

 e

 h

 i

 p

 B9.1.  Intentos  de
modernización  do
sistema:  revisio-
nismo político dos
primeiros  gober-
nos  de  Afonso
XIII; oposición de
republicanos  e
nacionalistas  ca-
taláns,  vascos,
galegos e andalu-
ces.

 B9.1.  Relacionar  o
rexeneracionis-
mo  xurdido  da
crise do 98 co re-
visionismo políti-
co  dos  primeiros
gobernos, e espe-
cificar  as  súas
actuacións  máis
importantes.

 HEB9.1.1.  Define
en  que  consistiu
o  revisionismo
político inicial do
reinado  de  Afon-
so XIII, e as prin-
cipais  medidas
adoptadas.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB9.1.2.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1902 ata 1931, e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Marzo

 HEB9.1.3.  Elabora
un  esquema  cos
factores  internos
e  externos  da
quebra  do  siste-
ma  político  da
Restauración.

 CCL

 CAA

 CSC

 Marzo

 d  B9.2.  Quebra  do  B9.2.  Analizar  as  HEB9.2.1. Especifi-  CCL  Marzo
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 e

 h

 i

sistema:  impacto
dos  acontecemen-
tos exteriores (in-
tervención  en
Marrocos;  I  Gue-
rra  Mundial;  Re-
volución  Rusa);
crecente axitación
social  (Semana
Tráxica de Barce-
lona;  crise  xeral
de  1917;  "trienio
bolchevique"  en
Andalucía).

causas da quebra
do sistema políti-
co  da  Restaura-
ción e identificar
os factores inter-
nos  e  os  exter-
nos.

ca  a  evolución
das forzas  políti-
cas  de  oposición
ao sistema: repu-
blicanos  e  nacio-
nalistas.

 CSC

 HEB9.2.2.  Explica
as  repercusións
da  I  Guerra
Mundial e da Re-
volución Rusa en
España.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB9.2.3.  Analiza
as  causas,  os
principais  feitos
e  as  consecuen-
cias  da interven-
ción  de  España
en  Marrocos  en-
tre 1904 e 1927.

 CCL

 CSC

 Marzo

 HEB9.2.4.  Analiza
a  crise  xeral  de
1917:  as  súas
causas,  manifes-
tacións  e  conse-
cuencias.

 CCL

 CSC

 Marzo

 d

 e

 h

 i

 B9.3.  Ditadura  de
Primo  de  Rivera:
directorio  militar
e  directorio  civil;
remate da guerra
de  Marrocos;
caída  da  ditadu-
ra;  afundimento
da monarquía.

 B9.3. Explicar a di-
tadura de  Primo
de  Rivera  como
solución  autori-
taria  á  crise  do
sistema, e descri-
bir as súas carac-
terísticas,  etapas
e actuacións.

 HEB9.3.1. Especifi-
ca  as  causas  do
golpe  de  estado
de  Primo  de  Ri-
vera  e  os  apoios
con  que  contou
inicialmente.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril

 HEB9.3.2. Describe
a evolución da di-
tadura  de  Primo
de  Rivera,  desde
o  directorio  mili-
tar  ao  directorio
civil  e  o  seu  re-
mate.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril

 HEB9.3.3.  Explica
as  causas  da
caída  da  monar-
quía.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril

 d

 e

 h

 B9.4.  Crecemento
económico e cam-
bios demográficos
no primeiro terzo
do  século:  efectos

 B9.4.  Explicar  a
evolución
económica  e  de-
mográfica no pri-
meiro  terzo  do

 HEB9.4.1.  Analiza
os  efectos  da  I
Guerra  Mundial
sobre a economía
española.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril
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 i

 p

da  Guerra  Mun-
dial  na  economía
española;  inter-
vencionismo esta-
tal  da  ditadura;
transición  ao
réxime  demo-
gráfico  moderno;
movementos  mi-
gratorios;  trans-
vasamento de po-
boación  da  agri-
cultura  á  indus-
tria.

século XX, en re-
lación  coa  situa-
ción  herdada  do
século XIX.

 HEB9.4.2. Describe
a  política
económica  da  di-
tadura  de  Primo
de Rivera.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril

 HEB9.4.3.  Explica
os  factores  da
evolución  demo-
gráfica  de  Es-
paña no primeiro
terzo  do  século
XX.

 CCL

 CSC

 Marzo/abril

Bloque 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto de crise internacio-
nal (1931-1939)

 d

 e

 h

 i

 B10.1. A II Repúbli-
ca  como  solución
democrática  ao
afundimento  do
sistema  da  Res-
tauración.

 B10.1.  Explicar  a
II  República
como solución de-
mocrática  ao
afundimento  do
sistema  político
da  Restauración,
enmarcándoa  no
contexto interna-
cional  de  crise
económica e con-
flitividade social.

 HEB10.1.1.  Expli-
ca as causas que
levaron á procla-
mación da II Re-
pública e relacio-
na  as  súas  difi-
cultades coa crise
económica  mun-
dial dos anos 30.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 HEB10.1.2.  Dife-
rencia  as  forzas
de apoio e oposi-
ción  á  República
nos  seus  come-
zos, e describe as
súas razóns e as
principais  actua-
cións.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 a

 b

 d

 e

 h

 i

 p

 B10.2.  Evolución
política durante a
II República:  bie-
nio  reformista
(Constitución  de
1931;  política  de
reformas; Estatu-
to  de  Cataluña;
forzas  de  oposi-
ción á República);
bienio  radical-ce-
dista (política res-
tauradora e  radi-
calización  popu-
lar; revolución de
Asturias);  Fronte
Popular  (primei-
ras actuacións do

 B10.2.  Diferenciar
as etapas da Re-
pública ata o co-
mezo  da  Guerra
Civil,  especifi-
cando os feitos e
as  actuacións
principais  en
cada unha.

 HEB10.2.1.  Resu-
me  as  reformas
impulsadas  du-
rante o bienio re-
formista  da  Re-
pública.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB10.2.2. Especi-
fica as caracterís-
ticas esenciais da
Constitución  de
1931.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB10.2.3.  Anali-
za  o  proxecto  de
reforma  agraria:
as súas razóns, o
seu  desenvolve-
mento  e  os  seus

 CCL

 CSC

 Abril
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Goberno;  prepa-
ración  do  golpe
militar).

efectos.

 HEB10.2.4.  Com-
para  as  actua-
cións  do  bienio
radical-cedista
coas  do  bienio
anterior.

 CCL

 CSC

 CAA

 Abril

 HEB10.2.5.  Descri-
be  as  causas,  o
desenvolvemento
e  as  consecuen-
cias  da  Revolu-
ción  de  Asturias
de 1934.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB10.2.6.  Expli-
ca  as  causas  da
formación  da
Fronte Popular e
as  actuacións
tras o seu triunfo
electoral,  ata  o
comezo  da  gue-
rra.

 CCL

 CSC

 Abril

 b

 d

 e

 h

 i

 p

 B10.3.  Guerra  Ci-
vil:  sublevación  e
desenvolvemento
da guerra; dimen-
sión internacional
do conflito; evolu-
ción das dúas zo-
nas;  consecuen-
cias da guerra.

 B10.3.  Analizar  a
Guerra  Civil,
identificando  as
súas causas e as
consecuencias,  a
intervención  in-
ternacional  e  o
curso dos aconte-
cementos  nas
dúas zonas.

 HEB10.3.1. Especi-
fica  os  antece-
dentes da Guerra
Civil.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB10.3.2.  Rela-
ciona  a  Guerra
Civil  española co
contexto  interna-
cional.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 HEB10.3.3.  Com-
para  a  evolución
política e a situa-
ción  económica
dos  dous  bandos
durante  a  gue-
rra.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 HEB10.3.4. Especi-
fica os custos hu-
manos  e  as  con-
secuencias
económicas  e  so-
ciais da guerra.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB10.3.5.  Sinte-
tiza  nun  esque-
ma  as  grandes
fases  da  guerra,
desde o punto de

 CCL

 CSC

 Abril
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

vista militar.

 HEB10.3.6.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1931 ata 1939, e
sitúa  nela  os
principais  acon-
tecementos  his-
tóricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Abril

 d

 e

 g

 h

 i

 m

 n

 p

 B10.4.  Idade  de
Prata  da  cultura
española:  da  xe-
ración do 98 á do
36.

 B10.4.  Valorar  a
importancia  da
Idade  de  Prata
da  cultura  es-
pañola,  e  expor
as  achegas  das
xeracións  e  das
figuras  máis  re-
presentativas.

 HEB10.4.1.  Procu-
ra  información
de interese (en li-
bros e internet) e
elabora  unha
breve  exposición
sobre a Idade de
Prata  da  cultura
española.

 CCL

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 Abril

Bloque 11. A ditadura franquista (1939-1975)

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 p

 B11.1.  Característi-
cas e evolución do
franquismo:  pos-
tguerra  (grupos
ideolóxicos e apo-
ios  sociais  do
franquismo;  osci-
lantes  relacións
co exterior;  confi-
guración  política
do  novo  Estado;
represión política;
autarquía
económica);  anos
do  "desenvolve-
mento"  (plans  de
desenvolvemento
e  o  crecemento
económico;  trans-
formacións  so-
ciais;  reafirma-
ción  política  do
réxime;  política
exterior;  crecente
oposición ao fran-
quismo);  fin  do
franquismo (ines-
tabilidade  políti-
ca;  dificultades
exteriores; efectos
da crise económi-
ca  internacional

 B11.1.  Analizar  as
características
do  franquismo  e
a  súa  evolución
no tempo e espe-
cificar  as  trans-
formacións  po-
líticas,  económi-
cas e sociais que
se produciron, en
relación coa cam-
biante  situación
internacional.

 HEB11.1.1.  Elabo-
ra  un  esquema
cos  grupos  ideo-
lóxicos  e  os  apo-
ios  sociais  do
franquismo  na
súa etapa inicial.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 HEB11.1.2.  Dife-
rencia  etapas  na
evolución  de  Es-
paña  durante  o
franquismo, e re-
sume  os  trazos
esenciais de cada
unha.

 CCL

 CAA

 CSC

 Abril

 HEB11.1.3.  Expli-
ca a organización
política  do  Esta-
do franquista.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB11.1.4.  Expli-
ca  as  relacións
exteriores, a evo-
lución política e a
situación
económica de Es-
paña desde o re-
mate  da  Guerra
Civil ata 1959.

 CCL

 CSC

 Abril
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Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

de 1973).  HEB11.1.5.  Expli-
ca  as  relacións
exteriores, a evo-
lución  política  e
as  transforma-
cións  económicas
e  sociais  de  Es-
paña desde 1959
ata 1973.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB11.1.6. Especi-
fica as causas da
crise  final  do
franquismo  des-
de 1973.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB11.1.7.  Rela-
ciona a evolución
política  do  réxi-
me  cos  cambios
que  se  producen
no contexto inter-
nacional.

 CCL

 CSC

 CAA

 Abril

 HEB11.1.8.  Expli-
ca  a  política
económica  do
franquismo  nas
súas  etapas  e  a
evolución
económica  do
país.

 CCL

 CSC

 Abril

 HEB11.1.9.  Descri-
be  as  transfor-
macións  que  ex-
perimenta  a  so-
ciedade  española
durante  os  anos
do  franquismo,
así como as súas
causas.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB11.1.10.  Espe-
cifica  os  grupos
de  oposición  po-
lítica  ao  réxime
franquista  e  co-
menta a súa evo-
lución no tempo.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB11.1.11.  Re-
presenta  unha
liña  do  tempo
desde  1939  ata
1975,  e  sitúa
nela os principais

 CMCCT

 CAA

 CSC

Maio
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Historia de España. 2º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

acontecementos
históricos.

 b

 d

 e

 g

 h

 i

 m

 p

 B11.2.  Cultura  es-
pañola  durante  o
franquismo:  cul-
tura oficial; cultu-
ra  do  exilio;  cul-
tura  interior  á
marxe  do  siste-
ma.

 B11.2.  Describir  a
diversidade  cul-
tural  do período,
distinguindo  as
súas  manifesta-
cións.

 HEB11.2.1.  Procu-
ra  información
de interese (en li-
bros e internet) e
elabora  unha
breve  exposición
sobre  a  cultura
do exilio durante
o franquismo.

 CCL
CD

 CSIEE
CCEC

 Maio

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa
(desde 1975)

 a

 b

 d

 e

 h

 i

 p

 B12.1. Transición á
democracia:  crise
económica  mun-
dial;  alternativas
políticas  ao  fran-
quismo,  conti-
nuísmo,  reforma
ou ruptura; o pa-
pel  do  Rei;  a  lei
para  a  reforma
política;  primei-
ras  eleccións  de-
mocráticas.

 B12.1. Describir as
dificultades  da
transición  á  de-
mocracia desde o
franquismo  nun
contexto de crise
económica,  e  ex-
plicar  as  medi-
das que  permiti-
ron a celebración
das  primeiras
eleccións  demo-
cráticas.

 HEB12.1.1.  Expli-
ca  as  alternati-
vas  políticas  que
se propuñan tras
a morte de Fran-
co, e quen defen-
día cada unha.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB12.1.2.  Descri-
be  o  papel  de-
sempeñado  polo
Rei  durante  a
transición.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB12.1.3.  Descri-
be  as  actuacións
impulsadas  polo
presidente de Go-
berno  Adolfo
Suárez para a re-
forma política do
réxime  franquis-
ta: lei para a re-
forma política de
1976,  lei  de  am-
nistía  de  1977,
etc.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB12.1.4.  Expli-
ca as causas e os
obxectivos  dos
Pactos  da  Mon-
cloa.

 CCL

 CSC

 Maio

 a

 b

 c

 d

 B12.2.  Período
constituínte:  Pac-
tos  da  Moncloa;
preautonomías de
Cataluña e o País
Vasco;  Constitu-

 B12.2.  Caracteri-
zar o novo mode-
lo  de Estado de-
mocrático  esta-
blecido  na  Cons-
titución de 1978,

 HEB12.2.1.  Expli-
ca  o  proceso  de
elaboración  e
aprobación  da
Constitución  de
1978  e  as  súas

 CCL

 CSC

 Maio
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Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

 e

 h

 i

 p

ción de 1978 e Es-
tado  das  autono-
mías.  O  caso  de
Galicia.

especificando  as
actuacións  pre-
vias  encamiña-
das a alcanzar o
máis amplo acor-
do social e políti-
co.

características
esenciais.

 HEB12.2.2.  Descri-
be  como se esta-
bleceron  as  pre-
autonomías  de
Cataluña  e  o
País Vasco.

 CCL

 CSC

 Maio

 a

 b

 c

 d

 e

 h

 i

 B12.3.  Gobernos
constitucionais:
problema  do  te-
rrorismo; golpe de
Estado  frustrado
de  1981;  ingreso
na  OTAN;  plena
integración  en
Europa.

 B12.3.  Analizar  a
evolución
económica, social
e  política  de Es-
paña desde o pri-
meiro  Goberno
constitucional  de
1979 ata a aguda
crise  económica
iniciada en 2008,
sinalando  as
ameazas  máis
salientables  ás
que se enfronta e
os efectos da ple-
na integración en
Europa.

 HEB12.3.1.  Elabo-
ra  un  esquema
coas  etapas  po-
líticas  desde
1979 ata a actua-
lidade, segundo o
partido no poder,
e  sinala  os  prin-
cipais  acontece-
mentos  de  cada
unha delas.

 CCL

 CAA

 CSC

 Maio

 HEB12.3.2.  Co-
menta  os  feitos
máis salientables
do proceso de in-
tegración  en  Eu-
ropa  e  as  conse-
cuencias  para
España desta in-
tegración.

 CCL

 CAA

 CSC

 Maio

 HEB12.3.3.  Anali-
za  a  evolución
económica  e  so-
cial  de  España
desde  a  segunda
crise  do  petróleo
en 1979 ata o co-
mezo da crise fi-
nanceira  mun-
dial de 2008.

 CCL

 CSC

 Maio

 HEB12.3.4.  Anali-
za  o  impacto  da
ameaza  terroris-
ta  sobre  a  nor-
malización demo-
crática  de  Es-
paña,  describe  a
xénese  e  evolu-
ción  das  organi-
zacións  terroris-
tas que actuaron
desde  a  transi-
ción  democrática
ata os nosos días

 CCL

 CSC

 Maio
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Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Temporalización

(ETA,  GRAPO,
etc.)  e  reflexiona
sobre  outros  te-
mas  relaciona-
dos:  a  cidadanía
ameazada,  os
movementos  aso-
ciativos  de  víti-
mas, a mediación
en conflitos, etc.

 HEB12.3.5.  Repre-
senta  unha  liña
do  tempo  desde
1975 ata os nosos
días, e sitúa nela
os  principais
acontecementos
históricos.

 CMCCT

 CAA

 CSC

 Maio

 a

 b

 d

 e

 h

 B12.4. Papel de Es-
paña  no  mundo
actual.

 B12.4.  Resumir  o
papel  de España
no mundo actual,
especificando  a
súa  posición  na
Unión Europea e
as súas relacións
con outros ámbi-
tos xeopolíticos.

 HEB12.4.1.  Expli-
ca a posición e o
papel  da España
actual  na  Unión
Europea  e  no
mundo.

 CCL

 CSC

 Maio



ADECUACIÓN DOS ESTÁNDARES AO CONTIDOS MÍNIMOS

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

 B0.1.  Localizar  fontes
primarias (históricas)
e  secundarias  (histo-
riográficas) en biblio-
tecas, internet, etc., e
extraer  información
salientable  sobre  o
tratado,  valorando
criticamente a súa fi-
abilidade.

 HEB0.1.1.  Procura  in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
sobre  a  importancia
cultural  e  artística
dun  personaxe  histo-
ricamente  salienta-
ble,  un  feito  ou  un
proceso  histórico,  e
elabora  unha  breve
exposición.

 Identificación  das  fon-
tes  históricas  e  valo-
ración das mesmas.

 B0.2. Elaborar mapas e
liñas de tempo, locali-
zando  as  fontes  ade-
cuadas,  utilizando os

 HEB0.2.1.  Representa
unha  liña  do  tempo
situando  nunha  rin-
gleira  os  principais

 Identificación  das  fon-
tes  históricas  e  valo-
ración das mesmas

IES FÉLIX MURIEL| 85

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

datos  proporcionados
ou  servíndose  dos
coñecementos  xa
adquiridos.

acontecementos  rela-
tivos  a  determinados
feitos ou procesos his-
tóricos.

 B0.3. Comentar e inter-
pretar  fontes  prima-
rias (históricas) e se-
cundarias  (historio-
gráficas),  relacionan-
do a súa información
cos  coñecementos
previos.

 HEB0.3.1.  Responde  a
cuestións propostas a
partir  de  fontes  his-
tóricas  e  historio-
gráficas.

 Identificación  das  fon-
tes  históricas  e  valo-
ración das mesmas

 B0.4. Recoñecer a utili-
dade das fontes para
o/a  historiador/a,  á
parte  da  súa  fiabili-
dade.

 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  histo-
riadores/as.

 Identificación  das  fon-
tes  históricas  e  valo-
ración das mesmas

 B1.1. Explicar as carac-
terísticas  dos  princi-
pais feitos e procesos
históricos  da  Penín-
sula  Ibérica  desde  a
prehistoria  ata  a  de-
saparición da monar-
quía visigoda, e iden-
tificar as súas causas
e consecuencias.

 HEB1.1.1.  Explica  as
diferenzas  entre  a
economía e  a organi-
zación  social  do  Pa-
leolítico  e  do  Neolíti-
co,  e  as  causas  do
cambio.

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria

 HEB1.1.2.  Identifica as
diferenzas entre unha
imaxe de pintura can-
tábrica  e  outra  de
pintura levantina.

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria

 HEB1.1.3.  Describe  os
avances  no  coñece-
mento  das  técnicas
metalúrxicas  e  expli-
ca  as  súas  repercu-
sións.

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria

 HEB1.1.4.  Resume  as
características princi-
pais do reino de Tar-
tesos e cita as fontes
históricas  para o  seu
coñecemento.

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria

 HEB1.1.5. Explica o di-
ferente  nivel  de  de-
senvolvemento  das
áreas  celta  e  ibérica
en  vésperas  da  con-

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

quista romana en re-
lación  coa  influencia
recibida dos indoeuro-
peos,  o reino de Tar-
tesos e os colonizado-
res fenicios e gregos.

 HEB1.1.6.  Debuxa  un
mapa esquemático da
Península  Ibérica  e
delimita nel as áreas
ibérica e celta.

 Identificar  e  compren-
der os rasgos básicos
da prehistoria

 HEB1.1.7. Define o con-
cepto  de  romaniza-
ción e describe os me-
dios empregados para
levala a cabo.

 Identificar  e  valorar  o
impacto  da  Romani-
zación  e  a  súa influ-
enza  na  historia  de
España

 HEB1.1.8.  Compara  o
ritmo  e  grao  de  ro-
manización  dos terri-
torios peninsulares.

 Identificar  e  valorar  o
impacto  da  Romani-
zación  e  a  súa influ-
enza  na  historia  de
España

 HEB1.1.9.  Resume  as
características da mo-
narquía visigoda e ex-
plica  por  que  alcan-
zou  tanto  poder  a
igrexa e a nobreza.

 Identificar  e  valorar  o
impacto  da  Romani-
zación  e  a  súa influ-
enza  na  historia  de
España

 HEB1.1.10. Procura in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
sobre  o  mantemento
cultural e artístico do
legado romano na Es-
paña actual, e elabora
unha  breve  exposi-
ción.

 Identificar  e  valorar  o
impacto  da  Romani-
zación  e  a  súa influ-
enza  na  historia  de
España

 HEB1.1.11.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde  250  a.C.  ata
711 d.C., e sitúa nela
os.principais  aconte-
cementos históricos.

 Manexar e crear cadros
e mapas do tempo

 HEB1.1.12. Partindo de
fontes  historiográfi-
cas, responde a cues-
tións ou situacións.

 Identificación  das  fon-
tes  históricas  e  valo-
ración das mesmas

 B2.1. Explicar  a evolu-
ción  dos  territorios

 HEB2.1.1.  Explica  as
causas  da  invasión
musulmá  e  da  súa

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

musulmáns  na
Península,  describin-
do as súas etapas po-
líticas  e  os  cambios
económicos,  sociais  e
culturais  que  intro-
duciron.

rápida  ocupación  da
Península.

ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 HEB2.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 711 ata 1474 e
sitúa nunha ringleira
os  principais  aconte-
cementos  relativos  a
Al-Andalus  e  noutra
os relativos aos reinos
cristiáns.

 Manexar e crear cadros
e mapas do tempo

 HEB2.1.3.  Describe  a
evolución  política  de
Al-Andalus.

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 HEB2.1.4.  Resume  os
cambios  económicos,
sociais e culturais in-
troducidos  polos  mu-
sulmáns  en Al-Anda-
lus.

 Valoración  do  legado
cultural andalusí

 B2.2. Explicar  a evolu-
ción  e  configuración
política  dos  reinos
cristiáns,  en  relación
co  proceso  de  recon-
quista  e  o  concepto
patrimonial  da  mo-
narquía.

 HEB2.2.1.  Describe  as
grandes  etapas  e  as
causas  xerais  que
conducen ao mapa po-
lítico  da  Península
Ibérica  ao  remate  da
Idade Media.

 Identificación  das  dis-
tintas  etapas  da  Re-
conquista e a súa in-
fluenza  no  mapa  po-
lítico-lingüístico   ac-
tual

 HEB2.2.2.  Explica  a
orixe  das  Cortes  nos
reinos  cristiáns  e  as
súas  principais  fun-
cións.

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

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

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 HEB2.2.4.  Comenta  o
ámbito territorial e as
características  de
cada sistema de repo-
boación,  así  como  as
súas causas e as súas
consecuencias.

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 B2.3.  Diferenciar  as  HEB2.3.1.  Describe  as  Indentificar e compren-
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tres grandes fases da
evolución  económica
dos  reinos  cristiáns
durante toda a Idade
Media  (estancamen-
to, expansión e crise),
e sinalar os seus fac-
tores e as súas carac-
terísticas.

grandes fases da evo-
lución  económica  dos
territorios  cristiáns
durante  a  Idade  Me-
dia.

der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 B2.4. Analizar a estru-
tura social dos reinos
cristiáns   e  describir
o réxime señorial e as
características da so-
ciedade estamental.

 HEB2.4.1.  Explica  a
orixe  e  as  caracterís-
ticas do réxime seño-
rial e a sociedade es-
tamental  no  ámbito
cristián.

 Indentificar e compren-
der  os  principais  fei-
tos da Idade media: a
ocupación  islámica  e
a  Reconquista-Repo-
boación

 B2.5. Describir as rela-
cións  culturais  de
cristiáns, musulmáns
e  xudeus,  e  especifi-
car as súas colabora-
cións e as influencias
mutuas.

 HEB2.5.1.  Describe  o
labor  dos  centros  de
tradución.

 Valoración  do  legado
medieval

 HEB2.5.2.  Procura  in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
sobre  a  importancia
cultural e artística do
Camiño  de  Santiago,
e elabora unha breve
exposición.

 Manexo  e  creación  de
documentos

 B3.1. Analizar  o reina-
do dos Reis Católicos
como  unha  etapa  de
transición  entre  a
Idade Media e a Ida-
de Moderna, e identi-
ficar  as  reminiscen-
cias  medievais  e  os
feitos  salientables
que abren o camiño á
modernidade.

 HEB3.1.1. Define o con-
cepto de unión dinás-
tica aplicado a Caste-
la  e  Aragón  en  tem-
pos dos Reis Católicos
e  describe  as  carac-
terísticas do novo Es-
tado.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.1.2.  Explica  as
causas  e  as  conse-
cuencias  dos  feitos
máis  relevantes  de
1492.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.1.3.  Analiza  as
relacións dos Reis Ca-
tólicos con Portugal e
os obxectivos que per-
seguían.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 B3.2. Explicar  a evolu-
ción e a expansión da
monarquía  hispánica

 HEB3.2.1.  Compara  os
imperios  territoriais
de Carlos I e de Filipe

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
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durante o século XVI,
diferenciando  os  rei-
nados  de  Carlos  I  e
Filipe II.

II, e explica os proble-
mas que provocaron.

derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.2.2. Explica a ex-
pansión  colonial  en
América e no Pacífico
durante o século XVI.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.2.3. Analiza a po-
lítica  respecto  a
América  no  século
XVI e as súas conse-
cuencias  para  Es-
paña, Europa e a po-
boación americana.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 B3.3.  Explicar  as  cau-
sas  e  as  consecuen-
cias da decadencia da
monarquía  hispánica
no século XVII,  rela-
cionando  os  proble-
mas  internos,  a  po-
lítica exterior e a cri-
se económica e demo-
gráfica.

 HEB3.3.1.  Describe  a
práctica do valemento
e  os  seus  efectos  na
crise da monarquía.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.3.2.  Explica  os
principais  proxectos
de reforma do Conde
Duque de Olivares.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

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

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.3.4.  Compara  e
comenta  as  rebelións
de Cataluña e Portu-
gal de 1640.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.3.5.  Explica  os
principais factores da
crise  demográfica  e
económica  do  século
XVII, e as súas conse-
cuencias.

 Identificar  e analizar  o
proceso  de  integra-
ción  da  España  mo-
derna,  cas  súas limi-
tacións

 HEB3.3.6.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1474 ata 1700,
e sitúa nela os princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Manexo  e  creación  de
documentos  e  esque-
mas

 B3.4.  Recoñecer  as
grandes  achegas  cul-
turais e artísticas do

 HEB3.4.1.  Procura  in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)

 Valoración  do  legado
cultural  dos  ss  XVI-
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Século  de  Ouro  es-
pañol,  extraendo  in-
formación de interese
en fontes primarias e
secundarias  (en  bi-
bliotecas,  internet,
etc.).

e elabora unha breve
exposición  sobre  os
seguintes pintores do
Século  de  Ouro  es-
pañol: El Greco, Ribe-
ra,  Zurbarán,  Ve-
lázquez e Murillo.

XVII

 B4.1.  Analizar  a  Gue-
rra  de  Sucesión  es-
pañola  como  conten-
da civil  e  europea,  e
explicar  as súas con-
secuencias para a po-
lítica exterior españo-
la  e  a  nova  orde  in-
ternacional.

 HEB4.1.1.  Explica  as
causas  da  Guerra  de
Sucesión  Española  e
a  composición  dos
bandos en conflito.

 O  centralismo  borbóni-
co:  rasgos  políticos  e
administrativos

 HEB4.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1700 ata 1788,
e sitúa nela os princi-
pais  acontecementos
históricos.



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

 O  centralismo  borbóni-
co:  rasgos  políticos  e
administrativos

 B4.2.  Describir  as  ca-
racterísticas  do  novo
modelo de Estado, es-
pecificando  o  alcance
das  reformas  promo-
vidas polos primeiros
monarcas da dinastía
borbónica.

 HEB4.2.1. Define os de-
cretos de nova planta
e explica a súa impor-
tancia  na  configura-
ción  do  novo  Estado
borbónico.

 O  centralismo  borbóni-
co:  rasgos  políticos  e
administrativos

 HEB4.2.2.  Elabora  un
esquema comparativo
do modelo político dos
Austrias  e  dos  Bor-
bóns.

 O  centralismo  borbóni-
co:  rasgos  políticos  e
administrativos

 HEB4.2.3.  Explica  as
medidas  que  adopta-
ron ou proxectaron os
primeiros  Borbóns
para sanear a Facen-
da Real.

 O  centralismo  borbóni-
co:  rasgos  políticos  e
administrativos

 HEB4.2.4.  Describe  as
relacións Igrexa-Esta-
do e as causas da ex-
pulsión dos xesuítas.

 O  centralismo  borbóni-
co: rasgos socio-cultu-
rais

 B4.3.  Comentar  a  si-
tuación  inicial  dos
sectores  económicos,

 HEB4.3.1.  Compara  a
evolución  demográfi-
ca do século XVIII coa

 O  centralismo  borbóni-
co: poboación
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detallando  os  cam-
bios introducidos e os
obxectivos  da  nova
política económica.

da centuria anterior.

 HEB4.3.2.  Desenvolve
os  principais  proble-
mas da agricultura e
as  medidas  impulsa-
das  por  Carlos  III
neste sector.

 O despotismo ilustrado:
rasgos principais

 HEB4.3.3. Explica a po-
lítica  industrial  da
monarquía e as medi-
das adoptadas respec-
to  ao  comercio  con
América.

 O despotismo ilustrado:
administración  colo-
nial.  Causas  do  des-
contento americano

 B4.4.  Explicar  a  enga-
laxe  económica  de
Cataluña,  en  compa-
ración  coa  evolución
económica do resto de
España.

 HEB4.4.1. Especifica as
causas  da  engalaxe
económica  de  Cata-
luña no século XVIII.

 Causas  do  despegue
económico  do  século
XVIII

 B4.5.  Expor os  concep-
tos  fundamentais  do
pensamento  ilustra-
do,  identificando  as
súas vías de difusión.

 HEB4.5.1.  Comenta  as
ideas  fundamentais
da Ilustración e defi-
ne o concepto de des-
potismo ilustrado.

 O  reformsmo  Ilustrado
e a Ilustración

 HEB4.5.2.  Razoa a im-
portancia  das  Socie-
dades  Económicas  de
Amigos  do  País  e  da
prensa  periódica  na
difusión  dos  valores
da Ilustración.

 O  reformsmo  Ilustrado
e a Ilustración

 B5.1.  Analizar  as  rela-
cións entre España e
Francia  desde  a  Re-
volución  Francesa
ata a Guerra da Inde-
pendencia, e especifi-
car  en  cada  fase  os
principais  acontece-
mentos e as súas re-
percusións  para  Es-
paña.

 HEB5.1.1.  Resume  os
cambios  que  experi-
mentan  as  relacións
entre España e Fran-
cia  desde  a  Revolu-
ción  Francesa  ata  o
comezo da Guerra de
Independencia.

 A crise  do  antigo  réxi-
me

 HEB5.1.2.  Describe  a
Guerra  da  Indepen-
dencia:  as  súas  cau-
sas,  a  composición
dos bandos en conflito
e  o  desenvolvemento
dos acontecementos.

 Entender as consecuen-
cias da Guerra da In-
dependencia  e  o  seu
efecto na crise do AR

 B5.2. Comentar o labor
lexislador das Cortes

 HEB5.2.1.  Compara  as
Cortes  de Cádiz  coas
estamentais  do  Anti-

 Comprensión do contex-
to histórico no desen-
volvemento  das  Cor-
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de Cádiz, en relación
co  ideario  do  libera-
lismo.

go Réxime. tes de Cádiz

 HEB5.2.2.  Comenta  as
características  esen-
ciais  da  Constitución
de 1812.

 Identificar os rasgos bá-
sicos  da  constitución
de 1812

 B5.3. Describir as fases
do  reinado  de  Fer-
nando 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.

 Diferenciar  as  fases  do
reinado  de  Fernando
VII  e a súa influenza
na historia

 HEB5.3.2.  Define o  ca-
rlismo e resume a súa
orixe  e  os  apoios  con
que  contaba  inicial-
mente.

 Comprender  o  vinculo
entre o conflito dinás-
tico e o trunfo do es-
tado liberal

 HEB5.3.3.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1788 ata 1833 e
sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Interpretación  e  reali-
zación  de  cadros  e
liñas de tempo

 HEB5.3.4.  Representa
nun esquema as dife-
renzas, en canto a sis-
tema político e estru-
tura  social,  entre  o
Antigo  Réxime  e  o
réxime  liberal  bur-
gués.

 Comparativa do AR  e o
sistema liberal

 B5.4. Explicar o proceso
de independencia das
colonias  americanas,
diferenciando as súas
causas  e  as  súas  fa-
ses,  así  como  as  re-
percusións  económi-
cas para España.

 HEB5.4.1.  Explica  as
causas  e  o  desenvol-
vemento  do  proceso
de independencia das
colonias americanas.

 Causas da independen-
cia americana

 HEB5.4.2. Especifica as
repercusións
económicas  para  Es-
paña  da  independen-
cia das colonias ame-
ricanas.

 Consecuencias da inde-
pendencia americana

 B5.5. Relacionar as pin-
turas  e  os  gravados
de Goya cos acontece-
mentos deste período,
e  identificar  nelas  o
reflexo da situación e
os  feitos contemporá-
neos.

 HEB5.5.1.  Procura  in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
sobre Goya e elabora
unha  breve  exposi-
ción  sobre  a  súa  vi-
sión da guerra.

 Avaliar a obra artística
de Goya como un do-
cumento  histórico  da
súa época
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 B6.1.  Describir  o
fenómeno do carlismo
como  resistencia  ab-
solutista fronte á re-
volución liberal,  ana-
lizando  os  seus  com-
poñentes  ideolóxicos,
as súas bases sociais,
a  súa  evolución  no
tempo e as súas con-
secuencias.

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

 Diferenciar as distintas
faccións  políticas  do
estado isabelino.

 HEB6.1.2. Especifica as
causas  e  consecuen-
cias das dúas primei-
ras guerras carlistas.

 Comprender  o  vinculo
entre o conflito dinás-
tico e o trunfo do es-
tado liberal

 HEB6.1.3.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1833 ata 1874 e
sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Interpretación  e  reali-
zación  de  cadros  e
liñas de tempo

 B6.2. Analizar a transi-
ción definitiva do An-
tigo  Réxime  ao  réxi-
me  liberal  burgués
durante o reinado de
Isabel  II,  explicar  o
protagonismo dos mi-
litares  e  especifican-
do  os  cambios  políti-
cos,  económicos e so-
ciais.

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

 Diferenciar as distintas
faccións  políticas  do
estado isabelino.

 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.

 Diferenciar  as  etapas
do  reinado  de  Isabel
II   e  o  partido domi-
nante nelas.

 HEB6.2.3.  Explica  as
medidas de liberaliza-
ción  do  mercado  da
terra  levadas  a  cabo
durante o reinado de
Isabel II.

 Comprender  as  refor-
mas  económicas  do
estado Liberal

 HEB6.2.4.  Compara  as
desamortizacións  de
Mendizábal  e  Madoz,
e especifica os obxec-
tivos dunha e outra.

 Valorar  o  impacto
económico-politico  e
cultural da Desamor-
tización

 HEB6.2.5. Especifica as
características  da
nova sociedade de cla-
ses  e  compáraa  coa
sociedade  estamental
do Antigo Réxime.

 Identificar  as  diferen-
cias entre a sociedade
estamental e a de cla-
ses

 B6.3. Explicar o proceso
constitucional  duran-
te o reinado de Isabel
II,  en  relación  coas
correntes  ideolóxicas
dentro do liberalismo
e  a  súa  loita  polo

 HEB6.3.1.  Compara  o
Estatuto  Real  de
1834  e  as  Constitu-
cións de 1837 e 1845.

  Identificación e compa-
rativa  das  constitu-
cións decimonónicas
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poder.

 B6.4.  Explicar  o  Sexe-
nio Democrático como
período de procura de
alternativas  demo-
cráticas á monarquía
isabelina,  especifi-
cando os grandes con-
flitos  internos  e  ex-
ternos que desestabi-
lizaron o país.

 HEB6.4.1.  Explica  as
etapas  políticas  do
Sexenio Democrático.

 Diferenciación  das  eta-
pas do Sexenio e prin-
cipais partidos

 HEB6.4.2.  Describe  as
características  esen-
ciais  da  Constitución
democrática de 1869.

 Identificación  e  compa-
rativa  das  constitu-
cións decimonónicas

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

 Diferenciación  das  eta-
pas do Sexenio e prin-
cipais partidos

 B6.5.  Describir  as  con-
dicións  de  vida  das
clases traballadoras e
os  inicios  do  move-
mento obreiro en Es-
paña,  en  relación  co
desenvolvemento  do
movemento  obreiro
internacional.

 HEB6.5.1.  Relaciona  a
evolución  do  move-
mento  obreiro  es-
pañol durante o Sexe-
nio  Democrático  coa
do movemento obreiro
internacional.

 Diferenciación  das  eta-
pas do Sexenio e prin-
cipais partidos

 B7.1.  Explicar  o  siste-
ma  político  da  Res-
tauración, distinguin-
do  a  súa  teoría  e  o
seu  funcionamento
real.

 HEB7.1.1.  Explica  os
elementos  fundamen-
tais do sistema políti-
co  ideado  por  Cáno-
vas.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

 HEB7.1.2. Especifica as
características  esen-
ciais  da  Constitución
de 1876.

 Identificación  e  compa-
rativa  das  constitu-
cións decimonónicas

 HEB7.1.3.  Describe  o
funcionamento  real
do sistema político da
Restauración.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

 HEB7.1.4.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1874 ata 1902 e
sitúa  nela  os  princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Realización  e  interpre-
tación  de  cadros  e
liñas temporais

 B7.2. Analizar os move-
mentos políticos e so-
ciais excluídos do sis-
tema, especificando a
súa evolución  duran-
te o período estudado.

 HEB7.2.1.  Resume  a
orixe e a evolución do
catalanismo,  o  nacio-
nalismo vasco e o re-
xionalismo galego.

 Orixes e bases dos mo-
vementos  rexionalis-
tas-nacionalistas

 HEB7.2.2.  Analiza  as  Comprensión  da  evolu-
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correntes  ideolóxicas
do movemento obreiro
e labrego español, así
como a súa evolución
durante  o  derradeiro
cuarto do século XIX.

ción  dos  movementos
obreiros no XIX

 B7.3. Describir os prin-
cipais logros do reina-
do 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 mi-
litares  no  reinado de
Afonso XII co das eta-
pas  precedentes  do
século XIX.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

 HEB7.3.2.  Describe  a
orixe,  o  desenvolve-
mento  e  as  repercu-
sións da terceira gue-
rra carlista.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

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

 HEB7.4.1. Explica a po-
lítica  española  res-
pecto ao problema de
Cuba.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

 HEB7.4.2.  Sinala  os
principais  feitos  do
desastre  colonial  de
1898 e as consecuen-
cias  territoriais  do
Tratado de París.

 Características  básicas
do sistema da Restau-
ración

 HEB7.4.3. Especifica as
consecuencias  para
España da crise do 98
nos ámbitos económi-
co, político e ideolóxi-
co.

 Vincular  a  situación
histórica  co  contexto
cultural

 B8.1. Explicar  a evolu-
ción  demográfica  de
España  ao  longo  do
século  XIX,  compa-
rando  o  crecemento
da poboación españo-
la no seu conxunto co
de  Cataluña  e  o  dos
países  máis  avanza-
dos de Europa.

 HEB8.1.1.  Identifica os
factores do lento cre-
cemento  demográfico
español  no  século
XIX.

 Identificar os rasgos do
réxime  demográfico
antigo

 HEB8.1.2.  Compara  a
evolución  demográfi-
ca de Cataluña coa do
resto  de  España  no
século XIX.

 Identificar os rasgos do
réxime  demográfico
antigo

 B8.2. Analizar os secto-
res  económicos  e  es-
pecificar  a  situación
herdada, as transfor-
macións  de  signo  li-

 HEB8.2.1.  Explica  os
efectos  económicos
das  desamortizacións
de Mendizábal e Ma-
doz.

 Valorar  o  impacto
económico-politico  e
cultural da Desamor-
tización
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beral e as consecuen-
cias  que  se  derivan
delas.

 HEB8.2.2. Especifica as
causas  dos  baixos
rendementos da agri-
cultura  española  do
século XIX.

 Identificar  os  proble-
mas da agricultura no
século XIX

 HEB8.2.3.  Describe  a
evolución  da  indus-
tria téxtil catalá, a si-
derurxia  e  a minaría
ao  longo  do  século
XIX.

 Identificar os rasgos bá-
sicos da industrializa-
ción  española:  debili-
dades,  principais  fo-
cos,  sectores  puntei-
ros…

 HEB8.2.4.  Compara  a
revolución  industrial
española coa dos paí-
ses  máis  avanzados
de Europa.

 Identificar os rasgos bá-
sicos da industrializa-
ción  española:  debili-
dades,  principais  fo-
cos,  sectores  puntei-
ros…

 HEB8.2.5. Relaciona as
dificultades do trans-
porte e o comercio in-
terior  cos  condiciona-
mentos xeográficos.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna

 HEB8.2.6.  Explica  os
obxectivos da rede fe-
rroviaria  e  as  conse-
cuencias  da  lei  xeral
de  ferrocarrís  de
1855.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna

 HEB8.2.7.  Compara  os
apoios, os argumentos
e  as  actuacións  de
proteccionistas  e  li-
brecambistas ao longo
do século XIX.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna

 HEB8.2.8.  Explica  o
proceso  que  conduciu
á  unidade  monetaria
e á banca moderna.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna

 HEB8.2.9. Explica a re-
forma  Mon-Santillán
da Facenda pública e
os seus efectos.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna

 HEB8.2.10.  Especifica
como  os  investimen-
tos  en  España  de
Francia e de Inglate-
rra afectaron o mode-
lo  de desenvolvemen-
to  económico  español
durante o século XIX.

 Identificar os principais
problemas para a cre-
ación  dunha  econo-
mía moderna
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 B9.1. Relacionar o rexe-
neracionismo xurdido
da crise do 98 co revi-
sionismo  político  dos
primeiros gobernos, e
especificar  as  súas
actuacións  máis  im-
portantes.

 HEB9.1.1.  Define  en
que  consistiu  o  revi-
sionismo  político  ini-
cial  do  reinado  de
Afonso  XIII,  e  as
principais  medidas
adoptadas.

 Causas da crise de Res-
tauración

 HEB9.1.2.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1902 ata 1931,
e sitúa nela os princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Causas da crise de Res-
tauración

 HEB9.1.3.  Elabora  un
esquema  cos  factores
internos  e  externos
da quebra do sistema
político  da  Restaura-
ción.

 Causas da crise de Res-
tauración

 B9.2.  Analizar  as  cau-
sas da quebra do sis-
tema político da Res-
tauración  e  identifi-
car  os  factores  inter-
nos e os externos.

 HEB9.2.1.  Especifica  a
evolución  das  forzas
políticas  de  oposición
ao sistema: republica-
nos e nacionalistas.

 Causas da crise de Res-
tauración

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

 Causas da crise de Res-
tauración

 HEB9.2.3.  Analiza  as
causas,  os  principais
feitos e as consecuen-
cias  da  intervención
de España en Marro-
cos entre 1904 e 1927.

 Causas da crise de Res-
tauración

 HEB9.2.4.  Analiza  a
crise  xeral  de  1917:
as súas causas, mani-
festacións  e  conse-
cuencias.

 Causas da crise de Res-
tauración

 B9.3. Explicar a ditadu-
ra de Primo de Rive-
ra como solución au-
toritaria  á  crise  do
sistema,  e  describir
as  súas  característi-
cas,  etapas  e  actua-
cións.

 HEB9.3.1. Especifica as
causas do golpe de es-
tado de Primo de Ri-
vera  e  os  apoios  con
que  contou  inicial-
mente.

 Identificar as causas do
golpe  de  estado  de
Primo de Rivera

 HEB9.3.2.  Describe  a
evolución da ditadura
de  Primo  de  Rivera,

 Indentificar  as  etapas
da dictarua de Primo
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desde o directorio mi-
litar  ao  directorio  ci-
vil e o seu remate.

de Rivera

 HEB9.3.3.  Explica  as
causas  da  caída  da
monarquía.

 Contexto  histórico  da
crise da Restauración

 B9.4. Explicar  a evolu-
ción  económica  e  de-
mográfica  no  primei-
ro terzo do século XX,
en relación coa situa-
ción herdada do sécu-
lo XIX.

 HEB9.4.1.  Analiza  os
efectos  da  I  Guerra
Mundial  sobre a eco-
nomía española.

 Contexto  histórico  da
crise da Restauración

 HEB9.4.2.  Describe  a
política económica da
ditadura de Primo de
Rivera.

 Contexto  económico  da
dictadura

 HEB9.4.3.  Explica  os
factores  da  evolución
demográfica  de  Es-
paña no primeiro ter-
zo do século XX.

 Cambios sociais nos co-
mezos  do  XX:  a  ur-
banización  da  poboa-
ción

 B10.1. Explicar a II Re-
pública como solución
democrática ao afun-
dimento  do  sistema
político  da  Restaura-
ción, enmarcándoa no
contexto  internacio-
nal de crise económi-
ca e conflitividade so-
cial.

 HEB10.1.1.  Explica  as
causas que levaron á
proclamación  da  II
República e relaciona
as  súas  dificultades
coa  crise  económica
mundial dos anos 30.

 Identifica  as  causas do
trunfo da II  Repúbli-
ca  e  os  seus  princi-
pais valedores.

 Comprensión do contex-
to histórico complica-
do no que se moveu

 HEB10.1.2.  Diferencia
as  forzas  de  apoio  e
oposición á República
nos  seus  comezos,  e
describe  as  súas  ra-
zóns  e  as  principais
actuacións.

 Identificar  os  sectores
opostos á República e
as razóns da súa opo-
sición

 B10.2.  Diferenciar  as
etapas  da  República
ata o comezo da Gue-
rra Civil, especifican-
do  os  feitos  e  as  ac-
tuacións  principais
en cada unha.

 HEB10.2.1.  Resume as
reformas  impulsadas
durante  o  bienio  re-
formista  da  Repúbli-
ca.

 Identificar  e  comentar
as  principais  refor-
mas  republicnas  e  a
oposición que xeraron

 HEB10.2.2.  Especifica
as  características
esenciais da Constitu-
ción de 1931.

 Comparativa  das  cons-
titucións  españolas
no  seu  contexto  his-
tórico

 HEB10.2.3.  Analiza  o
proxecto  de  reforma
agraria:  as  súas  ra-
zóns,  o seu desenvol-
vemento  e  os  seus

 Identificar  e  comentar
as  principais  refor-
mas  republicnas  e  a
oposición que xeraron
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efectos.

 HEB10.2.4. Compara as
actuacións  do  bienio
radical-cedista  coas
do bienio anterior.

 Identificar  e  comentar
as  principais  refor-
mas  republicnas  e  a
oposición que xeraron

 Identificar as etapas da
República  e  os  seus
problemas

 HEB10.2.5. Describe as
causas,  o desenvolve-
mento  e  as  conse-
cuencias  da  Revolu-
ción  de  Asturias  de
1934.

 Identificar as etapas da
República  e  os  seus
problemas

 HEB10.2.6.  Explica  as
causas  da  formación
da  Fronte  Popular  e
as  actuacións  tras  o
seu  triunfo  electoral,
ata o comezo da gue-
rra.

 Identificar as etapas da
República  e  os  seus
problemas

 B10.3. Analizar a Gue-
rra Civil,  identifican-
do  as  súas  causas  e
as  consecuencias,  a
intervención  interna-
cional  e  o  curso  dos
acontecementos  nas
dúas zonas.

 HEB10.3.1.  Especifica
os  antecedentes  da
Guerra Civil.

 Identificar  e  comentar
as  principais  refor-
mas  republicnas  e  a
oposición que xeraron

 HEB10.3.2. Relaciona a
Guerra Civil española
co  contexto  interna-
cional.

 Insertar  a  guerra  civil
no contexto de Entre-
guerras e na oposións
fascismo-democracia

 HEB10.3.3.  Compara a
evolución política e a
situación  económica
dos  dous  bandos  du-
rante a guerra.

 Identificar as etapas da
Guerra

 Comprender  e  compa-
rar a evolución políti-
co-económica  dos
dous bandos.

 HEB10.3.4.  Especifica
os  custos  humanos  e
as  consecuencias
económicas  e  sociais
da guerra.

 Identificar e valorar as
consecuencias  da
Guerra

 HEB10.3.5.  Sintetiza
nun  esquema  as
grandes fases da gue-
rra, desde o punto de
vista militar.

 Identificar as etapas da
Guerra



 HEB10.3.6.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1931 ata 1939,
e sitúa nela os princi-

 Identificar as etapas da
Guerra

 Realización  e  compren-
sión  de  esquemas  e
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pais  acontecementos
históricos.

liñas temporais

 B10.4. Valorar a impor-
tancia  da  Idade  de
Prata  da  cultura  es-
pañola,  e  expor  as
achegas  das  xera-
cións  e  das  figuras
máis representativas.

 HEB10.4.1. Procura in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
e elabora unha breve
exposición  sobre  a
Idade  de  Prata  da
cultura española.

 Realización  e  compren-
sión  de  esquemas  e
liñas temporais

 B11.1.  Analizar  as  ca-
racterísticas  do  fran-
quismo e a súa evolu-
ción no tempo e espe-
cificar as transforma-
cións  políticas,
económicas  e  sociais
que se produciron, en
relación coa cambian-
te  situación  interna-
cional.

 HEB11.1.1.  Elabora un
esquema  cos  grupos
ideolóxicos e os apoios
sociais do franquismo
na súa etapa inicial.

 Realización  e  compren-
sión  de  esquemas  e
liñas temporais.

 Identificar as bases so-
ciais do Franquismo

 HEB11.1.2.  Diferencia
etapas  na  evolución
de España durante o
franquismo, e resume
os trazos esenciais de
cada unha.

 Identificar  e  comentar
as etapas do fascismo.

 Situar  o  contexto  his-
tórico do Franquismo.

 HEB11.1.3.  Explica  a
organización  política
do Estado franquista.

 Identificar os rasgos po-
lítico-ideolóxicos  do
Franquismo

 HEB11.1.4.  Explica  as
relacións exteriores, a
evolución política e a
situación  económica
de España desde o re-
mate da Guerra Civil
ata 1959.

 Explicar a evolución do
contexto  histórico  in-
ternacional  ao  longo
da  etapa,  e  como
aquel  afectaba  ao
Réxime

 HEB11.1.5.  Explica  as
relacións exteriores, a
evolución política e as
transformacións
económicas  e  sociais
de  España  desde
1959 ata 1973.

 Explicar a evolución do
contexto  histórico  in-
ternacional  ao  longo
da  etapa,  e  como
aquel  afectaba  ao
Réxime

 HEB11.1.6.  Especifica
as causas da crise fi-
nal  do  franquismo
desde 1973.

 Identificar  e  comentar
as etapas do fascismo.



 HEB11.1.7. Relaciona a
evolución  política  do
réxime  cos  cambios
que  se  producen  no
contexto  internacio-
nal.

 Explicar a evolución do
contexto  histórico  in-
ternacional  ao  longo
da  etapa,  e  como
aquel  afectaba  ao
Réxime
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 HEB11.1.8.  Explica  a
política económica do
franquismo  nas  súas
etapas  e  a  evolución
económica do país.

 Comprender  a  evolu-
ción  económica  do
Franquismo  dende  a
autarquía ata a crise
do Petróleo

 HEB11.1.9. Describe as
transformacións  que
experimenta  a  socie-
dade española duran-
te  os  anos  do  fran-
quismo,  así  como  as
súas causas.

 Valorar  o  proceso  de
modernización  socio-
cultural  que  experi-
mentou o país

 HEB11.1.10.  Especifica
os  grupos  de  oposi-
ción  política  ao  réxi-
me  franquista  e  co-
menta  a  súa  evolu-
ción no tempo.

 Identificar os principais
opositores  ao  Réxime
e a  súa evolución  ao
longo do periodo.

 HEB11.1.11.  Represen-
ta unha liña do tempo
desde 1939 ata 1975,
e sitúa nela os princi-
pais  acontecementos
históricos.

 Realización  e  comenta-
rio  de  esquemas  e
liñas temporais

 B11.2.  Describir  a  di-
versidade cultural do
período,  distinguindo
as  súas  manifesta-
cións.

 HEB11.2.1. Procura in-
formación de interese
(en  libros  e  internet)
e elabora unha breve
exposición  sobre  a
cultura  do  exilio  du-
rante o franquismo.

 Realización  e  comenta-
rio  de  esquemas  e
liñas temporais

 B12.1. Describir as difi-
cultades  da  transi-
ción  á  democracia
desde  o  franquismo
nun contexto de crise
económica, e explicar
as  medidas  que  per-
mitiron a celebración
das  primeiras  elec-
cións democráticas.

 HEB12.1.1.  Explica  as
alternativas  políticas
que se propuñan tras
a morte de Franco, e
quen  defendía  cada
unha.

 Identificación dos facto-
res da transición.

 HEB12.1.2.  Describe  o
papel  desempeñado
polo  Rei  durante  a
transición.

 Identificación dos facto-
res da transición

 HEB12.1.3. Describe as
actuacións  impulsa-
das  polo  presidente
de  Goberno  Adolfo
Suárez  para  a  refor-
ma política do réxime
franquista: lei para a
reforma  política  de
1976, lei de amnistía

 Identificación dos facto-
res da transición
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de 1977, etc.

 HEB12.1.4.  Explica  as
causas e os obxectivos
dos  Pactos  da  Mon-
cloa.

 Identificación dos facto-
res da transición

 B12.2.  Caracterizar  o
novo modelo de Esta-
do  democrático  esta-
blecido  na  Constitu-
ción de 1978, especifi-
cando  as  actuacións
previas  encamiñadas
a  alcanzar  o  máis
amplo acordo social e
político.

 HEB12.2.1.  Explica  o
proceso  de  elabora-
ción  e  aprobación  da
Constitución  de  1978
e as súas característi-
cas esenciais.

 Comparativa  das cons-
titucions españolas

 HEB12.2.2.  Describe
como  se  estableceron
as  preautonomías  de
Cataluña  e  o  País
Vasco.

 Comprensión  básica  do
estado  das  autono-
mías

 B12.3.  Analizar  a  evo-
lución económica,  so-
cial  e  política de Es-
paña desde o primei-
ro  Goberno  constitu-
cional  de 1979 ata a
aguda crise  económi-
ca  iniciada  en  2008,
sinalando as ameazas
máis  salientables  ás
que se enfronta  e  os
efectos da plena inte-
gración en Europa.

 HEB12.3.1.  Elabora un
esquema  coas  etapas
políticas  desde  1979
ata a actualidade, se-
gundo  o  partido  no
poder,  e  sinala  os
principais  acontece-
mentos de cada unha
delas.

 Realización  e  comenta-
rio  de  esquemas  e
liñas do tempo

 HEB12.3.2. Comenta os
feitos  máis  salienta-
bles do proceso de in-
tegración en Europa e
as consecuencias para
España desta integra-
ción.

 Identificar as principais
liñas das relacións in-
ternacionais   españo-
las  nos  últimos  40
anos

 HEB12.3.3.  Analiza  a
evolución económica e
social de España des-
de a segunda crise do
petróleo en 1979 ata o
comezo da crise finan-
ceira  mundial  de
2008.

 Comprensión do contex-
to  socio-económico
dos últimos 40 anos

 HEB12.3.4.  Analiza  o
impacto  da  ameaza
terrorista sobre a nor-
malización democráti-
ca de España, descri-
be  a  xénese  e  evolu-
ción  das  organiza-
cións  terroristas  que
actuaron  desde  a
transición  democráti-
ca  ata  os  nosos  días
(ETA, GRAPO, etc.) e

 Identificar os principais
problemas da Transi-
ción
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reflexiona  sobre  ou-
tros  temas  relaciona-
dos: a cidadanía ame-
azada,  os  movemen-
tos asociativos de víti-
mas,  a  mediación  en
conflitos, etc.

 HEB12.3.5.  Representa
unha  liña  do  tempo
desde 1975 ata os no-
sos días, e sitúa nela
os  principais  aconte-
cementos históricos.

 Realización  e  comenta-
rio  de  esquemas  e
liñas temporais

 B12.4. Resumir o papel
de España no mundo
actual,  especificando
a  súa  posición  na
Unión  Europea  e  as
súas relacións con ou-
tros  ámbitos  xeopo-
líticos.

 HEB12.4.1.  Explica  a
posición e o papel da
España  actual  na
Unión  Europea  e  no
mundo.

 Identificar as principais
liñas das  actuais re-
lacións internacionais
españolas

PROCEDEMENTOS E  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS.

Neste curso o exame é básicamente un comentario histórico, polo tanto os procedementos
a valorar son os que permitan a realización dun bo comentario de texto:
 Identificación e valoración da fonte. Visión crítica da mesma. Neste apartado tamén se

pode incluir o autor se é coñecido.
 Ubicación do texto nun contexto histórico determinado, explicando as características

xerais do periodo.
 Idea central, clara e concisa, como moito unha frase.
 Comentario  propiamente  dito,  distinguindo  as  partes  do  documento  e  detallando

pormenorizadamente o por qué destas afirmacións ou datos e a relación con outros
elementos importantes. É vital non perder de vista que se trata dun comentario, polo
que non hai nin que desenvolver un tema nin facer unha paráfrase do . Hai que ir
máis alá, analizando o documento e extraendo toda a información posible.

 Por  último  a  conclusión,  cas  posibles  consecuencias  dese  feito  no  posterior
desenvolvemento dos acontecementos.

 É  esencial a claridade e a orde narrativa. As partes do comentario sempre deben
seguir a orde estabrecida (non son preguntas curtas que se poidan facer salteadas).

 Por documentos non se entende simplemente textos escritos, senón unha ampla gama
de fontes suceptibles de ser usadas en historia:
1. Gráficas estadísticas, de demografía ou economía.
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2. Mapas históricos de todo tipo.
3. Planos urbáns.
4. Fotos e debuxos.
5. Eixos cronolóxicos
6. Mapas conceptuais
7. Películas e documentais.

- Ademais dos exames tamén se farán comentarios de texto nas clases.

  
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Contidos conceptuais: As probas escritas, que teñen o mesmo carácter que as actividades
de  desenvolvemento  das  unidades  e  polo  tanto  adoptarán  formulacións  semellantes,
reflectirán  unicamente  os  contidos  traballados  na  clase,  incluíndo:   textos,  gráficas,
estatísticas,  mapas,  estudos comparativos,   desenvolvemento dun tema, etc.  Ditas probas
serán semellantes ás que se realizan na Selectividade.

     Contidos procedementais e actitudinais: a observación, que permitirá seguir o ritmo
de clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais ou dos procedementais e, sobre todo,
dos actitudinais no que se refire, tanto ao interese pola materia como ás actitudes sociais
máis relevantes, tales como a convivencia,  a tolerancia, a solidariedade e a participación
crítica. Os traballos de clase, que permiten uns seguimentos do nivel de organización que vai
acadando o alumnado. Procurarase alternar os traballos escritos con outros de exposición
oral,  aínda  que  non  poden  ser  moi  numerosos  polo  tempo  que  supoñen  tanto  para  os
estudantes como no desenvolvemento da sesión lectiva

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

       Os criterios de avaliación fixados polo Departamento teñen como finalidade avaliar ao
alumno ou alumna non só en canto ás  súas  capacidades  senón tamén en canto ás  súas
actitudes ante a materia que se lle está a impartir.

       Polo  tanto,  os  criterios  para  avaliar  ao  alumnado  baséanse  en  que  este  responda
positivamente aos contidos procedimentais como aos actitudinais.

      En conclusión, a avaliación debe mostrar que alumnos/as:
- Recordar e seleccionar conceptos, informacións e procesos propios de materia e os em- pregan

de forma clara e coherente.
- Aplicar as destrezas necesarias para a realización de comentarios de texto, análise e

in- terpretación de gráficas, estatísticas, mapas...

- Comparar distintos tipos de materiais e chegan a conclusións obxectivas.
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. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN

Faranse dúas probas escritas na primeira e segunda avaliación, dando como resultado unha nota
media en cada avaliación.
Na terceira avaliación farase unha única proba.
Para a nota final de curso farase a media das cinco probas realizadas.
As probas consistirán nun comentario/s de texto e nunha serie de preguntas breves.
Tanto o comentario/s como cada pregunta levarán a puntuación que valen en cada caso, sobre un
total de 10 puntos.
Á hora de cualificar unha proba se terán en conta os seguintes aspectos:

- Digresións ou desaxuste no que se refire ao preguntado na proba escrita.
      A resposta será valorada cun cero.

- Erros cronolóxicos: restarase ata un 50% da valoración da pregunta.
- Ausenza de referencias cronolóxicas nos casos onde proceda: restarase ata un 25% da valoración global da

pregunta.
- Incoherencia á hora de expoñer as ideas: restarase un 25% da valoración global da pregunta.
- Mala presentación: restarase un 10% da valoración global da proba.
- Faltas de ortografía: por cada 10 faltas se restará o 10% da valoración global da proba.

A proba de Setembro de Historia de España de Segundo de Bacharelato, incluirá a materia
que foi explicada ao longo do Curso académico; no caso de que a materia non fora impartida na súa
totalidade, a proba de Setembro incluirá só a materia obxecto de explicación ao longo do Curso.

  Dita proba. axustarase ao modelo da Reválida, que é tamén o modelo que se seguiu nas  probas que
se realizaron ao longo do Curso.

 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A LOMCE establece que a metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade
do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  para  traballar  en  equipo  e  para  aplicar  os  métodos
axeitados de investigación e que debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas
aplicacións prácticas.

A forma de acadar estes obxectivos queda en cada caso a xuízo do profesorado, en
conso- nancia coa súa concepción do ensino e coas características do seu alumnado.

Resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que  mesturen  a
exposición teórica de conceptos coa realización de actividades prácticas.

A  exposición  teórica  dos  conceptos  pode  ser  previa  ou  posterior  á  execución  das
activida- des prácticas ou poden mesturarse ambas. É o profesorado quen decide en cada
momento a estratexia máis axeitada.

A  realización  de  actividades  é  esencial  na  nosa  disciplina  posto  que  cumpren  os
seguintes obxectivos:
      - Afianzan  a  comprensión  dos  conceptos  e  permiten  ao  profesorado  comprobalo  de

maneira inmediata.
      - Permiten dar a dimensión práctica dos conceptos.
      - Constitúen  a  base  para  traballar  cos  procedementos  característicos  do  método
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histórico.
Os criterios para seleccionar as actividades son:

      - Desenvolver  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  utilizando
diversas estratexias.

      - Favorecer a aprendizaxe significativa ao permitir comparar o punto de partida previo
á súa realización e o acadado despois da execución e corrección da actividade.

      - Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou actuacións.

      - Estar perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
      - Ter unha formulación clara para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe

facer.
      - Permitir afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, gráficas,

ma-  pas...),  desenvolver  actitudes  que fomenten a  formación  humana e  atender  á
diversidade na aula (actividades con distinto grao de dificultade).

      - Permitir aplicar os coñecementos á realidade.
      - Motivar e conectar cos intereses do alumnado, facendo alusións aos temas actuais ou

rela- cionados co seu contorno.
      - Fomentar a participación individual e en grupo.

Permitir apreciar a interdisciplinariedade das Ciencias Sociais.
 
          DESEÑO DA  AVALIACIÓN INICIAL
             

             No primeiros  días  do  curso  realizarase  unha proba que permita valorar o  grao de
coñecementos de cada alumno/a.

              Ademais, o profesor, durante as explicacións dos contidos, fará preguntas á clase e delas
poderanse deducir tamén os coñecementos do alumnado

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto é  Historia de España da editorial Vicens Vives, un libro de 2016
adaptado aos contidos  e estándares do bacharelato LOMCE. A teoría será complementada
con apuntes entregados polo profesor cando o considere necesario.

Consideramos interesante a utilización de documentais e películas que completen a
aprendizaxe  que  o  alumnado  adquiriu  sobre  un  determinado  tema.  O/a  profesor/a
confeccionará un cuestionario que entregará aos alumnos e alumnas antes da proxección,
cuestionario que deberá ser contestado trala proxección, distribuíndose os/as alumnos/as en
grupos de traballo.

Os  traballos  en  grupo  dentro  e  fóra  da aula  serán realizados  sempre e  cando o/a
profesor/a os considere oportunos.

Ademais  deste  método  de  aprendizaxe  baseado  na  utilización  de  materiais  e
procedementos diversos, hai un método que permite poñer ao alumnado en contacto directo
coa realidade e co contorno:  estamos a falar das visitas a lugares de interese xeográfico,
histórico e artístico. Buscarase para iso a confección e realización de itinerarios pedagóxicos
coa colaboración e participación doutros Departamentos. Irán precedidos de explicacións e
esquemas  previos  que  facilitarán  e  exercitarán  a  comprensión  non  só  dos  aspectos
xeográficos, históricos e artísticos senón tamén biolóxicos, xeolóxicos ou físico-químicos de
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todo aquilo que se vaia observar.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os distintos tipos de contidos de Hª de España ( conceptos, procedementos e actitudes)
poden  tratarse  con  distinto  grao  de  dificultade,  dende  un  nivel  máis  elemental,  que
correspondería aos contidos mínimos, ata unha maior profundidade dos coñecementos desta
disciplina.

Os contidos que se lle aportan ao alumnado mediante os apuntamentos teñen un nivel
de  profundidade  importante,  propio  de  2º  de  Bacharelato,  pero  a  clara  estrutura  na
organización dos contidos conceptuais permite unha fácil esquematización dos mesmos.

Os contidos procedementais trabállanse mediante as actividades establecidas para os exames
das PAAU. En todo caso é o profesor terá en conta as características do seu alumnado.  
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2º  BACHARELATO:
XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

INTRODUCIÓN

 A xeografía ocúpase especificamente do espazo, as paisaxes e as actividades que se desenvol-
ven sobre o territorio, e analiza a relación entre a natureza e a sociedade, así como as súas
consecuencias. Ten como obxectivo a comprensión do territorio, produto da interrelación de
múltiples factores, e, ademais, que o alumnado poida explicar a realidade xeográfica españo-
la, con especial atención ao territorio galego, como referente e identidade próxima. Grazas a
este coñecemento adquirido, a xeografía pode transmitir a idea de responsabilidade dentro
da sociedade, posto que o ser humano é o principal axente de transformación do medio natu-
ral: desta maneira, a materia de Xeografía participa moi profundamente na formación en va-
lores no eido dos principios do desenvolvemento sustentable e o medio, como recurso escaso e
non renovable.

 O uso dos instrumentos propios desta disciplina (entre outros a cartografía, e imaxes ou es-
tatísticas  de  distinto  tipo)  achega  a  posibilidade  de  analizar  e  realizar  interpretacións
globais, sistemáticas e integradas da realidade, identificar as unidades territoriais, as paisa-
xes, e os resultados da actividade humana para poder coñecer e comprender o espazo. Deste
xeito, a materia de Xeografía proposta neste curso ten como obxectivos fundamentais dar
unha interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno xeográfico, e ofrecer os me-
canismos que sirvan para dar respostas e explicacións aos problemas do territorio español;
unhas aprendizaxes que leven á comprensión da coevolución socioecolóxica dos territorios.

A distribución de contidos que se propón pretende afianzar os coñecementos sobre xeografía
adquiridos na ESO e, por outra banda, afondar no coñecemento da ciencia xeográfica para
proporcionar as conexións con opcións posteriores.

 A xeografía de España non pode concibirse só na diversidade que lle proporcionan as comu-
nidades autónomas, senón que é necesario coñecer ademais as interdependencias que a vin-
culan co resto do mundo, en especial coa Unión Europea (UE), xa que estes aspectos teñen a
súa tradución nos procesos de organización do territorio. Os conxuntos espaciais cos que o
noso país se relaciona (UE, áreas xeograficamente próximas e outras zonas do mundo cuxos
aspectos políticos, sociais e económicos manteñen relacións con España) inclúense nun tema
final que contextualizará España nas súas relacións coa UE e co resto do mundo. Ademais, a
través destes coñecementos rescátanse os aspectos aprendidos polo alumnado que non deben
perderse.

 Os primeiros temas conteñen os coñecementos básicos para a construción do coñecemento
xeográfico do país e para explicar a variedade de paisaxes de España.
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 A materia é rica en achegas ao desenvol-
vemento competencial. A competencia clave matemática e, moi especialmente, as competen-
cias básicas en ciencia e tecnoloxía están moi presentes, xa que en xeografía se require abor-
dar aprendizaxes de feitos e procedementos propios das ciencias da terra ou da estatística.
Do mesmo xeito, a competencias sociais e cívicas reciben un tratamento moi específico relaci-
onado cos contidos propios da xeografía como o desenvolvemento sustentable, que ademais é
un elemento transversal ao longo da etapa. Pola súa banda, as competencias lingüística e di-
xital (fronte á realidade ineludible da universalización da cartografía dixital e o tratamento
cotiá das imaxes satélite), e a de aprender a aprender están presentes de maneira constante
na súa vertente máis instrumental e deben impregnar todo o que sexa posible o desenvolve-
mento curricular da materia. A competencia clave de sentido de iniciativa e espírito empren-
dedor debe estar moi presente nas vertentes máis actitudinais da competencia (saber ser) e
na de coñecemento procedemental.

Finalmente, o tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial ini-
cial do alumnado, respectando ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención
á diversidade. A materia de Xeografía permite desenvolver metodoloxías activas, nas que o
traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de di-
ferentes tipos de materiais, integrando de forma especial as tecnoloxías da información e da
comunicación.

CONTIDOS, ESTÁNDARES E TEMPORALIZACIÓN

A temporalización ao longo do curso está distribuida en avaliacións.  Para non colocar
unha nova columna que complicaría a interpretación do cadro,  a temporalización vai mar-
cada en negrita na columna dos contidos e as avaliacións con cadansúa cor. Débese enten-
der a temporalización de xeito flexible, pois normalmente non se cumple debido o nivel de
partida do alumno, o seu ritmo de aprendizaxe (moi lento ao comezo pola dificuldade de
traballar con comentarios) ou o seu interese pola materia.

     Esta é a táboa cromática que permite identificar as avaliacións:

        1ªavaliación           2ªavaliación         3ªavaliación

 

Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

Bloque 1. A xeografía e o estudo do espazo xeográfico

 d

 e

 g

 i

 B1.1.  Concepto  de
xeografía.  Métodos
e  ferramentas  pro-
pias da disciplina.

 B1.1.  Recoñecer  a
peculiaridade  do
coñecemento  xeo-
gráfico  utilizando
as  súas  ferramen-

 XHB1.1.1. Describe
a finalidade  do es-
tudo  da  xeografía,
e  as  principais  fe-
rramentas  de

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
curso
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 l tas de análise e os
seus  procedemen-
tos.

análise  e  os  seus
procedementos.

 d

 e

 g

 i

 l

 B1.2.  Característi-
cas  do  espazo  xeo-
gráfico.  Concepto
de paisaxe como re-
sultado  da  interac-
ción  entre  factores
naturais  e  cultu-
rais.  Desenvolve-
mento sustentable.

 B1.2.  Identificar  o
espazo  xeográfico
como  tal  nas  súas
diversas  ocupa-
cións,  entendéndoo
como  centro  de  re-
lacións  humanas  e
sociais.

 XHB1.2.1.  Identifi-
ca as paisaxes xeo-
gráficas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Ao longo do
curso

 XHB1.2.2.  Enume-
ra e describe as ca-
racterísticas  das
paisaxes  xeográfi-
cas.

 CMCCT

 CAA

 Ao longo do
curso

 d

 g

 i

 l

 B1.3.  Representa-
ción  gráfica  do  es-
pazo  xeográfico  a
distintas escalas.

 B1.3.  Distinguir  e
analizar os tipos de
planos e mapas con
diferentes  escalas,
identificándoos
como  ferramentas
de  representación
do espazo xeográfi-
co

 XHB1.3.1.  Utiliza
adecuadamente  as
ferramentas  carac-
terísticas  da  cien-
cia xeográfica.

 CMCCT

 CAA

 CD

 Ao longo do
cruso

 d

 g

 i

 l

 B1.4. Planos e ma-
pas: compoñentes e
análise.  O  mapa
topográfico  nacio-
nal  a  escala
1:50.000.

 B1.4. Analizar e co-
mentar  o  mapa
topográfico  nacio-
nal E: 1/50.000.

 XHB1.4.1.  Extrae
información  do
mapa  topográfico
mediante os proce-
dementos de traba-
llo do xeógrafo.

 CMCCT

 CAA

 CD

 5 sesións

 XHB1.4.2. Extrae a
información de ma-
pas e planos de di-
ferentes escalas.

 CMCCT

 CD

Incluido  no
apartado  an-
terior

 d

 e

 g

 i

 l

 B1.5. Técnicas  car-
tográficas.

 B1.5.  Deseñar  e
comparar  mapas
sobre  espazos  xeo-
gráficos  próximos
utilizando os proce-
dementos  carac-
terísticos.

 XHB1.5.1.  Identifi-
ca  nunha  paisaxe
as diferenzas entre
paisaxe  natural  e
cultural.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B1.6.  Obtención  e
interpretación  da
información  carto-
gráfica.  Imaxes  de
satélite.

 B1.6.  Procurar,  se-
leccionar e elaborar
información de con-
tido xeográfico obti-
da de fontes  diver-
sas, e presentala de
xeito adecuado.

 XHB1.6.1.  Analiza
e  extrae  conclu-
sións  da  observa-
ción  dun  plano  e
dun  mapa,  comen-
tando  as  carac-
terísticas do espazo
xeográfico.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

Bloque 2. O relevo español: a súa diversidade xeomorfolóxica

 d  B2.1.  España  e  a  B2.1.  Distinguir  as  XHB2.1.1.  Debuxa  CMCCT  1 sesión
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 e

 g

 i

 l

súa  singularidade
xeográfica: unidade
e diversidade.

singularidades  do
espazo  xeográfico
español  establecen-
do  os  aspectos  que
lle  confiren  unida-
de  e  os  elementos
que  ocasionan  di-
versidade.

e  sinala  sobre  un
mapa físico  de  Es-
paña  as  unidades
do  relevo  español,
comentando  as
súas  característi-
cas.

 CAA

 CCL

 CD

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.2.  Relevo  es-
pañol:  diversidade
xeomorfolóxica.  Lo-
calización dos prin-
cipais  accidentes
xeográficos.

 B2.2.  Describir  os
trazos do relevo es-
pañol,  situando  e
analizando as  súas
unidades de relevo.

 XHB2.2.1.  Identifi-
ca  e  representa
nun  mapa  os  ele-
mentos  do  relevo
que son similares e
diferentes do terri-
torio  peninsular  e
insular.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 4 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.3. Evolución xe-
olóxica do territorio
español  como  con-
formadora das dife-
rentes  morfoestru-
turas.

 B2.3.  Definir  o  te-
rritorio español su-
bliñando  as  dife-
renzas  das  unida-
des  morfoestrutu-
rais.

 XHB2.3.1.  Enume-
ra  e  describe  os
principais trazos do
relevo de España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Incluido
nas  se-
sións an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.4.  Litoloxía  pe-
ninsular e insular e
formas  de  modela-
xe.

 B2.4.  Diferenciar  a
litoloxía de España,
incidindo  nas  súas
características e na
modelaxe.

 XHB2.4.1. Clasifica
as  unidades do re-
levo español segun-
do  as  súas  carac-
terísticas  xeomor-
folóxicas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.5. Identificación
das unidades do re-
levo español penin-
sular e insular, e os
trazos  de  cada
unha.

 B2.5.  Utilizar  co-
rrectamente o voca-
bulario  específico
da xeomorfoloxía.

 XHB2.5.1. Describe
sumariamente  nun
mapa  a  evolución
xeolóxica  e  a  con-
formación  do terri-
torio español.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B2.6.  Corte  topo-
gráfico:  realización
e análise.

 B2.6. Procurar e se-
leccionar  informa-
ción do relevo obti-
do de fontes  diver-
sas  (bibliográficas,
cartográficas, inter-
net ou traballos de
campo), e presenta-
la de xeito  adecua-
do  sinalando  os
condicionamentos
que  o  relevo  pode
impor.

 XHB2.6.1.  Realiza
un  corte  topográfi-
co e explica o rele-
vo que reflicte.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 B2.7.  Concepto  de
solo.  Os  solos  en
España:  variedade

 B2.7. Identificar as
características

 XHB2.7.1.  Enume-
ra e describe os ele-
mentos  constituti-

 CMCCT

 CAA

 1 sesión
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 g

 i

 l

edáfica  e  as  súas
características.

edáficas dos solos. vos  dos  tipos  de
solo de España.

 CCL

 XHB2.7.2.  Localiza
nun  mapa  de  Es-
paña os tipos de so-
los  peninsulares  e
insulares.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido na
sesión
anterior

Bloque 3. A diversidade climática e a vexetación

 d

 g

 i

 l

 B3.1.  Clima e tem-
po  atmosférico.
Factores  xeográfi-
cos,  dinámica  at-
mosférica e elemen-
tos do clima.

 B3.1.  Sinalar  nun
mapa de España os
dominios  climáti-
cos.

 XHB3.1.1.  Localiza
os  climas  nun
mapa de España.

 CMCCT

 CA

 CD

 3 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.2. Dominios  cli-
máticos  españois:
as  súas  caracterís-
ticas  e  representa-
ción  en  climogra-
mas.

 B3.2.  Distinguir  os
climas en España e
comentar  as  súas
características,  si-
nalando os factores
e os elementos que
os  compoñen,  para
diferencialos.

 XHB3.2.1. Describe
e  compara  os  cli-
mas  en  España,
enumerando os fac-
tores  e  os  elemen-
tos característicos.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 5 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.3. Dominios  cli-
máticos  españois:
factores limitantes.

 B3.3.  Distinguir  os
climas en España e
a  súa  representa-
ción  en  climogra-
mas.

 XHB3.3.1.  Repre-
senta  e  comenta
climogramas  espe-
cíficos  de  cada  cli-
ma.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido
nas  se-
sións an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.4. Variabilidade
climática.  Tempe-
ratura  e  precipita-
ción.

 B3.4.  Comentar  a
información  clima-
tolóxica  que  se  de-
duce utilizando ma-
pas  de  temperatu-
ras  ou  precipita-
cións de España.

 XHB3.4.1.  Comen-
ta  as  característi-
cas  dos  climas  es-
pañois a partir dos
seus  climogramas
representativos.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.5.  Situacións
sinópticas  e  tipos
de  tempo  atmos-
férico en España.

 B3.5.  Analizar  os
tipos  de  tempo  at-
mosférico  en  Es-
paña  utilizando  os
mapas de superficie
e de altura.

 XHB3.5.1.  Enume-
ra os trazos dos ti-
pos  de  tempo  at-
mosférico  reflecti-
dos  nas  estacións
climatolóxicas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 4 sesións

 XHB3.5.2.  Identifi-
ca e interpreta nun
mapa  do  tempo  os
elementos  que  ex-
plican  os  tipos  de
tempo atmosférico.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

 d  B3.6.  Mapas  do  B3.6.  Interpretar  XB33.6.1. Comenta  CMCCT  Incluido  no
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Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 e

 g

 i

 l

tempo,  altura e su-
perficie:  análise  e
interpretación.

un mapa do tempo
aplicando as carac-
terísticas  dos  tipos
de  tempo  peninsu-
lares ou insulares.

un mapa do tempo
de  España  dist-
inguindo  os  ele-
mentos  que  expli-
can o tipo de tempo
característico  da
estación do ano co-
rrespondente.

 CAA

 CCL

 CD

apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B3.7. Escenarios de
cambio climático en
diferentes dominios
do territorio penin-
sular e insular.

 B3.7. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo á diver-
sidade climática de
España  utilizando
as  fontes  dispoñi-
bles, tanto de inter-
net como de medios
de comunicación so-
cial, ou bibliografía.

 XHB3.7.1.  Analiza
como  afecta  a  Es-
paña  o  cambio  cli-
mático.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB3.7.2.  Extrae
conclusións  am-
bientais, utilizando
gráficas e estatísti-
cas que reflicten as
chuvias torrenciais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 g

 i

 l

 B3.8. Factores xeo-
gráficos  e  carac-
terísticas  da  vexe-
tación.  Rexións  bi-
oxeográficas.

 B3.8. Identificar as
rexións vexetais.

 XHB3.8.1.  Identifi-
ca nun mapa os do-
minios  vexetais,  e
describe e comenta
as  súas  caracterís-
ticas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 5 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B3.9.  Formacións
vexetais  españolas
e  a  súa  distribu-
ción. Análise de cli-
series  de  vexeta-
ción.

 B3.9.  Diferenciar
razoadamente  as
formacións vexetais
españolas.

 XHB3.9.1.  Ante
unha paisaxe natu-
ral,  identifica  as
formacións  vexe-
tais que aparezan.

 CMCCT

 CA

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

 XHB3.9.2.  Analiza
razoadamente
unha cliserie.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
anterior

Bloque 4. A hidrografía

 d

 e

 g

 i

 l

 B4.1.  Diversidade
hídrica da penínsu-
la e das illas.  Prin-
cipais  elementos
hídricos  nas  paisa-
xes.

 B4.1. Explicar a di-
versidade  hídrica
da Península Ibéri-
ca e nas illas, enu-
merando  e  locali-
zando  os  tipos  de
elementos  hídricos
que se poden perci-
bir coa observación
da paisaxe.

 XHB4.1.1.  Explica
a diversidade hídri-
ca en España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 B4.2. Vertentes  hi-
drográficas.  Princi-
pais cuncas fluviais

 B4.2.  Describir  as
cuncas  fluviais  es-
pañolas  situándoas

 XHB4.2.1.  Localiza
nun  mapa  de  Es-
paña  as  principais

 CMCCT

 CAA

 2 sesións
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Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 g

 i

 l

peninsulares. nun  mapa  e  enu-
merando  as  súas
características.

cuncas fluviais.  CCL

 CD

 d

 g

 i

 l

 B4.3.  Réximes  flu-
viais  predominan-
tes.

 B4.3. Identificar os
réximes  fluviais
máis  característi-
cos.

 XHB4.3.1.  Relacio-
na  os  réximes
hídricos dos cursos
fluviais coas posibi-
lidades de aprovei-
tamento hídrico en
España.

 CMCCT

 CAA

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B4.4.  Zonas  húmi-
das en España.

 B4.4.  Enumerar as
zonas  húmidas  de
España,  localizalas
nun mapa e comen-
tar  as  súas  carac-
terísticas.

 XHB4.4.1.  Localiza
nun mapa as zonas
húmidas  españo-
las, e debate un as-
pecto de actualida-
de sobre este tema.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B4.5.  Aproveita-
mento dos recursos
hídricos:  incidencia
da seca e  das chu-
vias torrenciais.

 B4.5.  Analizar  o
aproveitamento dos
recursos  hídricos
en España, incluín-
do  as  característi-
cas  de  seca  e  das
chuvias  torrenciais
do clima.

 XHB4.5.1.  Sitúa
nun mapa da rede
hidrográfica  es-
pañola  os  grandes
encoros,  e  deduce
consecuencias, ana-
lizando  tamén  as
características  cli-
máticas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB4.5.2.  Analiza
e  comenta  gráficas
e  estatísticas  que
reflicten  as  épocas
de seca en relación
cun mapa de tipos
de réximes fluviais
dos  ríos  da  Penín-
sula Ibérica, e saca
conclusións.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido
nas  ou-
tras  se-
sións  do
tema

 d

 e

 g

 i

 l

 B4.6.  Augas  subte-
rráneas.

 B4.6. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo á hidro-
loxía española, inci-
dindo  na  explota-
ción  das  augas  su-
bterráneas,  utili-
zando distintas fon-
tes de información.

 XHB4.6.1. Seleccio-
na imaxes e novas
xornalísticas  que
reflictan  a  desi-
gualdade  hídrica
española  e  a  súa
interacción coas ac-
tividades humanas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido
nas  ou-
tras  se-
sións  do
tema

Bloque 5. As paisaxes naturais e as relacións entre natureza e sociedade

 d

 e

 B5.1.  Paisaxes  na-
turais españolas.

 B5.1.  Describir  e
reflectir  nun  mapa
as  paisaxes  natu-

 XHB5.1.1.  Dist-
ingue as caracterís-
ticas  dos  grandes

 CMCCT

 CAA

 Xa  explica-
do  no
apartado
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Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 g

 i

 l

rais  españolas,
identificando  os
seus trazos.

conxuntos paisaxís-
ticos españois.

 CCL

 CD

B3

 XHB5.1.2.  Localiza
no  mapa as  paisa-
xes  naturais  es-
pañolas e identifica
as  súas  caracterís-
ticas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CSC

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B5.2. Influencia do
medio  na  activida-
de  humana.  Políti-
cas  favorecedoras
do  patrimonio  na-
tural.

 B5.2.  Relacionar  o
medio  natural  coa
actividade humana,
describindo  casos
de  modificación  do
medio  polo  ser  hu-
mano.

 XHB5.2.1.  Identifi-
ca e formula os pro-
blemas  suscitados
pola interacción en-
tre  persoa  e  natu-
reza  sobre  as  pai-
saxes.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CSC

 3 sesións

 XHB5.2.2.  Analiza
algún  elemento  le-
xislador  correctivo
da  acción  humana
sobre a natureza.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CSC

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B5.3.  Os  medios
humanizados  e  a
súa  interacción  no
espazo  xeográfico.
Paisaxes culturais.

 B5.3.  Describir  os
espazos  humaniza-
dos  e  enumerar  os
seus  elementos
constitutivos.

 XHB5.3.1.  Diferen-
cia as paisaxes hu-
manizadas das na-
turais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B5.4.  Aproveita-
mento  sustentable
do medio físico.

 B5.4. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo ás paisa-
xes  naturais  e  as
relacións  entre  na-
tureza  e  sociedade,
utilizando fontes en
que  estea  dispoñi-
ble,  tanto en inter-
net como en biblio-
grafía ou medios de
comunicación  so-
cial.

 XHB5.4.1. Seleccio-
na e analiza novas
xornalísticas  ou
imaxes  nas  que  se
perciba  a  influen-
cia do medio na ac-
tividade humana.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores
e  poste-
riores

 XHB5.4.2. Seleccio-
na e analiza a par-
tir de distintas fon-
tes  de  información
novas  xornalísticas
ou imaxes nas que
se  perciba  a  in-
fluencia das perso-
as sobre o medio.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores
e  poste-
riores

 XHB5.4.3.  Obtén e
analiza  a  informa-
ción  que  apareza
nos  medios  de  co-
municación  social
referida  á  destru-

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores
e  poste-
riores
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Competencias
clave

Secuencializa-
ción

ción do medio natu-
ral por parte do ser
humano.

 d

 e

 g

 i

 l

 B5.5.  Variedades
de  paisaxes  natu-
rais.

 B5.5.  Comparar
imaxes  das  varie-
dades  de  paisaxes
naturais.

 XHB5.5.1.  Diferen-
cia as paisaxes na-
turais  españolas  a
partir  de  fontes
gráficas  e  comenta
imaxes  representa-
tivas de cada unha
das  variedades  de
paisaxes  naturais
localizadas  en  me-
dios  de  comunica-
ción social, internet
ou outras fontes bi-
bliográficas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Xa  explica-
do  no
tema B3

Bloque 6. A poboación española

 d

 g

 i

 l

 B6.1. Fontes para o
estudo  da  poboa-
ción.  Procedemen-
tos  de  análise  en
demografía.

 B6.1. Identificar as
fontes  para  o  es-
tudo  da  poboación
establecendo  os
procedementos  que
permiten  estudar
casos concretos.

 XHB6.1.1.  Utiliza
as  ferramentas  de
estudo  da  poboa-
ción.

 CMCCT

 CAA

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.2.  Evolución
histórica.

 B6.2.  Comentar
gráficos e taxas que
amosen a evolución
da  poboación  es-
pañola.

 XHB6.2.1.  Comen-
ta  a  pirámide  ac-
tual  de  poboación
española  e  com-
páraa con algunha
dun período anteri-
or ou de previsións
futuras.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 3 sesións

 XHB6.2.2.  Dist-
ingue as pirámides
de  poboación  na
súa  evolución  his-
tórica.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 No  aparta-
do  ante-
rior

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.3.  Movementos
naturais  de  poboa-
ción.

 B6.3.  Caracterizar
a  poboación  es-
pañola  identifican-
do  os  movementos
naturais.

 XHB6.3.1. Aplica a
teoría da transición
demográfica  ao
caso español.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB6.3.2.  Elixe
datos  e  taxas  de-
mográficas  que
amosen  a  configu-
ración  da  poboa-
ción dun territorio.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión
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clave

Secuencializa-
ción

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.4.  Distribución
territorial da pobo-
ación.

 B6.4.  Diferenciar  a
densidade de pobo-
ación no espazo pe-
ninsular  e  insular,
explicando a distri-
bución  de  poboa-
ción.

 XHB6.4.1.  Comen-
ta o mapa da densi-
dade  de  poboación
actual en España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.5. Migracións.  B6.5.  Explicar  a
distribución  da  po-
boación  española
identificando as mi-
gracións.

 XHB6.5.1.  Explica
os  procesos  migra-
torios  antigos  que
afectan a España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB6.5.2.  Identifi-
ca e analiza as mi-
gracións recentes.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesión

 XHB6.5.3.  Explica
as  relacións  entre
comunidades  autó-
nomas  en  relación
coas migracións in-
teriores.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.6. Mapa da dis-
tribución da poboa-
ción española.

 B6.6.  Analizar  a
poboación  das  co-
munidades  autóno-
mas,  definindo  a
súa  evolución  e  a
problemática  de
cada unha.

 XHB6.6.1.  Compa-
ra e comenta a po-
boación das rexións
que  medran  e  as
que  diminúen  a
súa poboación.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.7. Mapa de den-
sidade  da  poboa-
ción española.

 B6.7. Comentar un
mapa da densidade
de poboación de Es-
paña, analizando a
súa estrutura.

 XHB6.7.1.  Analiza
un gráfico da estru-
tura  da  poboación
española.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  no
apartado
B6.4

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.8. Conformación
do  espazo  demo-
gráfico actual. Defi-
nición  e  cálculo  de
taxas  demográfi-
cas.

 B6.8.  Analizar  as
pirámides de pobo-
ación  das  comuni-
dades  autónomas,
incidindo  no  caso
galego,  e  comentar
as  súas  peculiari-
dades.

 XHB6.8.1.  Resolve
problemas  de  de-
mografía  referidos
ao cálculo de taxas
de poboación.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
sesións
anterio-
res

 d

 e

 g

 i

 B6.9.  Diversidades
rexionais.  Estrutu-
ra,  problemática
actual e posibilida-
des de futuro da po-
boación  española.

 B6.9.  Explicar  as
perspectivas de po-
boación  española  e
a ordenación do te-
rritorio.

 XHB6.9.1. Seleccio-
na e analiza  infor-
mación  sobre  as
perspectivas  de fu-
turo  da  poboación
española.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

IES FÉLIX MURIEL| 118

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 l Realidade  demo-
gráfica galega.

 d

 e

 g

 i

 l

 B6.10.  Ordenación
do  territorio.  Peso
do  factor  demo-
gráfico.

 B6.10.  Obter  e  se-
leccionar  informa-
ción  de contido de-
mográfico  utilizan-
do fontes en que es-
tea dispoñible, tan-
to en internet como
noutras  fontes  de
información.

 XHB6.10.1.  Pre-
senta e defende in-
formación  sobre  a
poboación española
salientando  os  as-
pectos máis signifi-
cativos,  utilizando
gráficos, mapas, pi-
rámides,  etc.,
nunha  presenta-
ción informática ou
en  exposicións  en
directo.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
tema

Bloque 7. O espazo rural e as actividades do sector primario

 d

 e

 g

 i

 l

 B7.1. Peso das acti-
vidades  agrope-
cuarias,  forestais  e
pesqueiras  no PIB.
Poboación activa.

 B7.1.  Describir  as
actividades  agrope-
cuarias  e  forestais,
especificando as ca-
racterísticas de Es-
paña.

 XHB7.1.1.  Identifi-
ca  as  actividades
agropecuarias e fo-
restais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB7.1.2.  Diferen-
cia  as  actividades
do  sector  primario
doutras actividades
económicas.

 CCL

 CAA

 CD

 A  mesma
sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B7.2.  Aspectos  na-
turais  e  históricos
que explican os fac-
tores agrarios.

 B7.2.  Distinguir  as
paisaxes  agrarias,
a  súa  morfoloxía  e
as súas estruturas,
establecendo  as
súas  característi-
cas.

 XHB7.2.1.  Sitúa
nun mapa a distri-
bución  dos  princi-
pais aproveitamen-
tos agrarios.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB7.2.2.  Achega
os  aspectos  do  pa-
sado  histórico  que
incidiron nas estru-
turas  agrarias  es-
pañolas.

 CAA

 CCL

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B7.3.  Elementos
que  conforman  as
paisaxes  agrarias.
Paisaxes  agrarias
de  España:  carac-
terísticas.

 B7.3. Analizar ade-
cuadamente  unha
paisaxe  rural  dist-
inguindo  o  terreo
de labor, os bosques
e o hábitat.

 XHB7.3.1. Seleccio-
na e comenta ima-
xes  que  poñen  de
manifesto as carac-
terísticas  das  pai-
saxes  agrarias  es-
pañolas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 g

 B7.4.  Estrutura  da
propiedade e tenen-
cia da terra.

 B7.4.  Comprender
a  evolución  da  es-
trutura  da  propie-
dade  e  identificar
formas de tenza da

 XHB7.4.1.  Define
historicamente,  de
forma  sumaria,  a
estrutura  da  pro-

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Incluido
nun
apartado
anterior
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 i

 l

 p

terra. piedade  CD

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B7.5.  Explotacións
agrarias:  carac-
terísticas.  Tipos  de
agricultura:  coexis-
tencia  de  formas
avanzadas  e  tradi-
cionais.  Transfor-
macións agroindus-
triais.

 B7.5.  Explicar  o
sector  agrario  es-
pañol tendo en con-
ta as súas estrutu-
ras da propiedade e
as  características
das  súas  explota-
cións.

 XHB7.5.1.  Identifi-
ca e analiza as ca-
racterísticas  das
paisaxes  agrarias
españolas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 3 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B7.6.  Políticas  de
reforma  agraria.
Situación  española
do sector no contex-
to  da  Unión  Euro-
pea. Política  Agra-
ria Común (PAC).

 B7.6. Explicar a si-
tuación  do  sector
agrario  español
tendo  en  conta  o
contexto  europeo  e
as  políticas  da
Unión Europea.

 XHB7.6.1.  Achega
datos  ou  gráficos
de  aspectos  estru-
turais  que  expli-
quen  o  dinamismo
dun  sector  agrario
dado.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB7.6.2.  Comen-
ta textos xornalísti-
cos que expliquen a
situación  española
na PAC.

 CCL

 CAA

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B7.7.  Actividade
pesqueira:  localiza-
ción, características
e problemas. Análi-
se dos aspectos físi-
cos e humanos que
conforman o espazo
pesqueiro.  Caso ga-
lego.

 B7.7. Analizar a ac-
tividade  pesqueira,
e definir as súas ca-
racterísticas  e  os
seus problemas.

 XHB7.7.1.  Estable-
ce  as  característi-
cas  e  as  peculiari-
dades  da  activida-
de  pesqueira  es-
pañola e galega.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB7.7.2. Seleccio-
na e analiza novas
xornalísticas  que
tratan  problemas
pesqueiros e identi-
fica a súa orixe.

 CCL

 CAA

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B7.8.  Silvicultura:
características  e
desenvolvemento
no territorio.

 B7.8. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo ao espa-
zo  rural,  silvícola
ou pesqueiro,  utili-
zando  fontes  dis-
poñibles  en  inter-
net,  en  medios  de
comunicación social
ou na bibliografía.

 XHB7.8.1.  Confec-
ciona gráficos com-
parativos  do  peso
específico  no  PIB
das  actividades
agrarias,  gandei-
ras,  forestal  e
pesqueiras  españo-
las  fronte a outros
sectores  de  activi-
dade.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

Bloque 8. As fontes de enerxía e o espazo industrial

 d  B8.1. Proceso de in-  B8.1.  Analizar  o  XHB8.1.1. Seleccio-  CMCCT  1 sesión
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 e

 g

 i

 l

dustrialización  es-
pañol:  característi-
cas  e  breve  evolu-
ción histórica.

proceso  de  indus-
trialización español
establecendo as ca-
racterísticas  his-
tóricas  que  condu-
cen á  situación  ac-
tual.

na e analiza  infor-
mación  sobre  os
problemas e a con-
figuración  da  in-
dustria española.

 CAA

 CCL

 CD

 XHB8.1.2.  Estable-
ce  un  eixe  crono-
lóxico para explicar
a evolución históri-
ca da industrializa-
ción española.

 CCL

 CAA

 CMCCT

 2 sesións

 XHB8.1.3. Seleccio-
na  e  analiza  ima-
xes  que  amosen  a
evolución  histórica
da  industria  es-
pañola nunha zona
concreta  ou  dun
sector concreto.

 CCL

 CAA

 CD

 Incluido na
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B8.2.  Localización
das fontes de ener-
xía en España.

 B8.2. Relacionar as
fontes de enerxía e
a  industrialización,
e  describir  as  súas
consecuencias  en
España.

 XHB8.2.1.  Relacio-
na o nacemento da
industria e a locali-
zación de fontes de
enerxía  e  materias
primas en España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CDC

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B8.3.  Achega  ao
PIB  da  industria.
Poboación  activa.
Deficiencias  e  pro-
blemas  do  sector
industrial español.

 B8.3.  Coñecer  os
factores  da  indus-
tria en España.

 XHB8.3.1.  Enume-
ra  as  característi-
cas da industria es-
pañola e as súas di-
ferenzas rexionais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB8.3.2.  Confec-
ciona  e  analiza
gráficas e estatísti-
cas  que  expliquen
as  producións  in-
dustriais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B8.4.  Elementos
das paisaxes indus-
triais. Tipoloxías de
paisaxes.

 B8.4.  Identificar  e
comentar  os  ele-
mentos  dunha  pai-
saxe  industrial
dada.

 XHB8.4.1.  Analiza
e comenta paisaxes
de  espazos  indus-
triais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B8.5.  Rexións  in-
dustriais e eixes de
desenvolvemento
de  España:  impor-
tancia das políticas
territoriais  no  sec-
tor.  Planificación  e

 B8.5.  Describir  os
eixes  de  desenvol-
vemento  industrial
sobre un mapa, es-
tablecendo  as  súas
características e as
posibilidades de re-

 XHB8.5.1.  Sinala
nun mapa os asen-
tamentos  indus-
triais  máis  impor-
tantes,  distinguin-
do entre os sectores
industriais.

 CCL

 CD

 CAA

 Incluida na
anterior
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

perspectivas  de  fu-
turo.

xeneración  e  cam-
bio no futuro.

 XHB8.5.2.  Localiza
e  describe  as  re-
xións  industriais  e
os  eixes  de  desen-
volvemento  indus-
trial.

 CCL

 CAA

 CD

 Incluida na
anterior

 XHB8.5.3. Describe
os eixes ou focos de
desenvolvemento
industrial,  e  as
súas  perspectivas
de futuro.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B8.6. Influencia da
política  da  Unión
Europea  na  confi-
guración  da  indus-
tria española.

 B8.6. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo ao espa-
zo  industrial  es-
pañol e a influencia
nel  da  política  in-
dustrial  europea,
utilizando fontes en
que  estea  dispoñi-
ble,  tanto en inter-
net, como na biblio-
grafía  ou  nos  me-
dios  de  comunica-
ción.

 XHB8.6.1. Describe
as  políticas  indus-
triais da Unión Eu-
ropea  e  a  súa  in-
fluencia  nas  es-
pañolas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

Bloque 9. O sector servizos

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.1.  Terciariza-
ción  da  economía
española:  influen-
cia  no  PIB.  Poboa-
ción  activa  do  sec-
tor terciario.

 B9.1.  Analizar  a
terciarización  da
economía  española
establecendo  as
súas características
e  a  influencia  no
produto  interior
bruto, e utilizar co-
rrectamente  a  ter-
minoloxía do sector
servizos.

 XHB9.1.1.  Identifi-
ca  as  característi-
cas  do  sector
terciario español.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.2.  Análise  dos
servizos  e distribu-
ción no territorio.

 B9.2.  Identificar  a
presenza dos servi-
zos  no  territorio,
analizando  a  súa
distribución e o im-
pacto no medio.

 XHB9.2.1.  Explica
a incidencia do sec-
tor servizos para a
economía española.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 B9.3.  Sistema  de
transportes  en  Es-
paña.  Impacto  das
infraestruturas  so-
bre  o  espazo  xeo-

 B9.3.  Explicar  o
sistema  de  trans-
porte  en  España,
distinguindo a arti-
culación  territorial

 XHB9.3.1. Describe
como  se  articulan
os medios de comu-
nicación  máis  im-
portantes  de  Es-
paña  (ferrocarrís,

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 3 sesións
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 l gráfico. que configura. estradas,  portos  e
aeroportos).

 XHB9.3.2.  Comen-
ta  sobre  un  mapa
de  transportes  a
transcendencia que
este sector ten para
articular  o  territo-
rio.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 XHB9.3.3. Describe
e  analiza  mapas
que  reflictan  un
sistema  de  trans-
porte determinado.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 XHB9.3.4.  Dist-
ingue nun mapa os
principais nodos de
transporte español.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 XHB9.3.5.  Resolve
problemas formula-
dos nun caso espe-
cífico sobre vías de
comunicación  no
noso país.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluida na
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.4.  Desenvolve-
mento  comercial:
características, evo-
lución  e  distribu-
ción territorial.

 B9.4.  Describir  o
desenvolvemento
comercial  e  a  ocu-
pación  territorial
que  impón,  e  esta-
blecer  as  súas  ca-
racterísticas.

 XHB9.4.1.  Comen-
ta  gráficas  e  esta-
tísticas  que  expli-
quen o desenvolve-
mento comercial.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.5.  Espazos  tu-
rísticos:  caracterís-
ticas e evolución.

 B9.5. Localizar nun
mapa  os  espazos
turísticos, e enume-
rar  as  súas  carac-
terísticas e as desi-
gualdades  rexio-
nais.

 XHB9.5.1.  Analiza
e  explica  as  desi-
gualdades do espa-
zo turístico.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.6. Outras activi-
dades  terciarias:
sanidade,  educa-
ción, finanzas e ser-
vizos públicos.

 B9.6. Obter e selec-
cionar  información
de contido xeográfi-
co relativo á activi-
dade  ou  ao  espazo
do  sector  servizos
español,  utilizando
fontes en que estea
dispoñible, tanto en
internet  como  na
bibliografía  ou  nos

 XHB9.6.1.  Comen-
ta  gráficas  e  esta-
tísticas  que  expli-
quen o desenvolve-
mento  turístico  es-
pañol.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 XHB9.6.2.  Explica
como  articulan  o
territorio  outras
actividades  tercia-

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

medios  de  comuni-
cación social.

rias.  CD

 XHB9.6.3.  Analiza
e  comenta  imaxes
do  espazo  destina-
do  a  transportes,
comercial ou outras
actividades  do  sec-
tor servizos.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 l

 B9.7.  Transforma-
cións  das  paisaxes
nas  zonas  turísti-
cas. Caso do litoral.

 B9.7.  Identificar  e
comentar unha pai-
saxe  transformado
por unha importan-
te zona turística.

 XHB9.7.1.  Confec-
ciona  esquemas
para analizar a in-
fluencia  do  sector
servizos  na  econo-
mía  e  no  emprego
en España, a partir
de  imaxes  que  re-
flictan o seu impac-
to nunha paisaxe.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 CSC

 2 sesións

Bloque 10. O espazo urbano

 d

 e

 g

 i

 l

 B10.1. Concepto de
cidade  e  a  súa  in-
fluencia na ordena-
ción do territorio.

 B10.1. Definir a ci-
dade.

 XHB10.1.1.  Define
cidade  e  achega
exemplos.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B10.2. Morfoloxía e
estrutura  urbanas.
Análise  socioe-
conómica e política
a  través  do  plano
da cidade.

 B10.2.  Analizar  e
comentar planos de
cidades, distinguin-
do os seus trazados.

 XHB10.2.1.  Anali-
za e explica o plano
da  cidade  máis
próxima  ao  lugar
de residencia, ou a
máis significativa.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B10.3.  Planifica-
cións urbanas. Ins-
trumentos  do  pla-
neamento.

 B10.3. Identificar o
proceso  de  urbani-
zación  e  enumerar
as  súas  caracterís-
ticas e as planifica-
cións internas.

 XHB10.3.1.  Identi-
fica as característi-
cas  do  proceso  de
urbanización.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 2 sesións

 XHB10.3.2. Explica
e  propón  exemplos
de  procesos  de
planificación  ur-
bana.

 CAA

 CCL

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 B10.4. Característi-
cas  do  proceso  de
urbanización.  Áre-
as de influencia.

 B10.4.  Analizar  a
morfoloxía  e  a  es-
trutura  urbana,  e
extraer  conclusións
da pegada da histo-

 XHB10.4.1.  Sinala
a  influencia  his-
tórica no plano das
cidades españolas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 l

 p

ria  e  a súa expan-
sión espacial, refle-
xo  da  evolución
económica  e  políti-
ca da cidade.

 XHB10.4.2. Explica
a  morfoloxía  ur-
bana  e  sinala  as
partes dunha cida-
de  sobre  un  plano
desta.

 CCL

 CD

 CAA

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B10.5. Característi-
cas  da  paisaxe  ur-
bana.

 B10.5.  Analizar  e
comentar unha pai-
saxe urbana.

 XHB10.5.1.  Co-
menta unha paisa-
xe urbana a partir
dunha  fonte  gráfi-
ca.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 XHB10.5.2.  Selec-
ciona  e  analiza
imaxes  que  expli-
quen a morfoloxía e
a estrutura urbana
dunha cidade coñe-
cida.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B10.6. Usos do solo
urbano.  Ordena-
ción territorial.

 B10.6. Identificar o
papel  das  cidades
na  ordenación  do
territorio.

 XHB10.6.1. Explica
a  xerarquización
urbana española.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 2 sesións

 d

 e

 g

 i

 l

 B10.7. Rede urbana
española.  Carac-
terísticas  do proce-
so  de  crecemento
espacial  das  cida-
des.

 B10.7.  Describir  a
rede  urbana  es-
pañola  e  comentar
as  súas  caracterís-
ticas.

 XHB10.7.1.  Descri-
be e analiza as in-
fluencias  mutuas
entre  a  cidade  e  o
espazo que a rodea.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Incluido  no
apartado
anterior

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B10.8. Sistema ur-
bano  español:  de-
senvolvemento sus-
tentable.  Cidades
saudables.  O terri-
torio como recurso.

 B10.8. Obter, selec-
cionar  e  analizar
información de con-
tido xeográfico rela-
tivo  ao  espazo  ur-
bano español, utili-
zando fontes en que
estea dispoñible, en
internet,  nos  me-
dios  de  comunica-
ción social ou na bi-
bliografía.

 XHB10.8.1.  Selec-
ciona e analiza no-
vas  xornalísticas
que amosen a con-
figuración  e  a pro-
blemática  do  siste-
ma urbano español.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

Bloque 11. Formas de organización territorial

 d

 e

 g

 i

 B11.1.  Organiza-
ción  territorial  de
España.

 B11.1.  Describir  a
organización  terri-
torial  española
analizando a estru-
tura  local,  au-

 XHB11.1.1.  Locali-
za  e  explica  nun
mapa  a  organiza-
ción  territorial  es-
pañola, partindo do

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 l

 p

tonómica e estatal. concello e da comu-
nidade autónoma.

 d

 e

 g

 i

 l

 B11.2.  Influencia
da  historia  e  da
Constitución  de
1978 no deseño te-
rritorial.

 B11.2.  Explicar  a
organización  terri-
torial  española  e
establecer  a  in-
fluencia da historia
e  da  Constitución
de  1978,  mediante
o  emprego  de  ma-
pas históricos e ac-
tuais.

 XHB11.2.1. Explica
a  ordenación  terri-
torial  española  a
partir  de  mapas
históricos  e  ac-
tuais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB11.2.2.  Carac-
teriza a ordenación
territorial  estable-
cida pola Constitu-
ción de 1978.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido
nun
apartado
anterior

 XHB11.2.3.  Com-
para  a  ordenación
territorial  actual  e
a  da  primeira  me-
tade do século XX.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Incluido
nun
apartado
anterior

 XHB11.2.4.  Dist-
ingue e enumera as
comunidades  autó-
nomas,  as  princi-
pais  cidades  en
cada unha e os paí-
ses  fronteirizos  de
España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
curso

 d

 e

 g

 i

 l

 B11.3.  Desequili-
brios  e  contrastes
territoriais.

 B11.3.  Analizar  a
organización  terri-
torial  española  e
describir  os  dese-
quilibrios  e os con-
trastes  territoriais,
así  como  os  me-
canismos  correcto-
res.

 XHB11.3.1.  Enu-
mera  os  desequili-
brios  e  os  contras-
tes  territoriais
existentes  na  or-
ganización  territo-
rial española.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Ao longo do
curso

 d

 e

 g

 i

 l

 p

 B11.4.  Comunida-
des Autónomas: po-
líticas  rexionais  e
de cohesión territo-
rial. Comunidade
Autónoma de Gali-
cia.

 B11.4.  Describir  a
transcendencia  das
comunidades  autó-
nomas  e  definir  as
políticas  territo-
riais  que  levan  a
cabo,  incidindo  no
caso de Galicia.

 XHB11.4.1. Explica
as políticas territo-
riais  que practican
as  comunidades
autónomas  en  as-
pectos concretos.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B11.5.  A  cuestión
territorial  na  Es-
paña  das  autono-
mías.

 B11.5. Obter, selec-
cionar  e  analizar
información de con-
tido xeográfico rela-
tivo  ás  formas  de
organización  terri-
torial  en  España,

 XHB11.5.1.  Dist-
ingue  os  símbolos
que  diferencian  as
comunidades  autó-
nomas.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Incluido  en
aparta-
dos  an-
teriores

 XHB11.5.2. Explica  CAA  Incluido  en
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 p utilizando fontes en
que  estea  dispoñi-
ble en internet, nos
medios  de  comuni-
cación social  ou na
bibliografía.

razoadamente  os
trazos  esenciais
das  políticas  terri-
toriais  autonómi-
cas.

 CCL aparta-
dos  an-
teriores

Bloque 12. España en Europa e no mundo

 d

 e

 g

 i

 l

 B12.1.  España:  si-
tuación  xeográfica;
posición  e  localiza-
ción  dos  territorios
que  conforman  a
unidade e a diversi-
dade política.

 B12.1. Definir a si-
tuación  xeográfica
de España no mun-
do,  establecendo  a
súa posición e loca-
lizando  os  seus  te-
rritorios.

 XHB12.1.1.  Locali-
za  nun  mapa  as
grandes áreas xeo-
económicas  e  sina-
la aquelas coas que
España  ten  máis
relación.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB12.1.2.  Identi-
fica  aspectos  sa-
lientables  de  Es-
paña  na  situación
mundial.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 1 sesión

 XHB12.1.3.  Locali-
za  a  situación  es-
pañola  entre  as
grandes áreas xeo-
económicas  mun-
diais.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Na  mesma
sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B12.2.  España  en
Europa.  Estrutura
territorial.  Con-
trastes físicos e so-
cioeconómicos  de
Europa.

 B12.2.  Describir  o
continente  europeo
distinguindo  a  súa
estrutura  territo-
rial e os contrastes
físicos  e  socioe-
conómicos.

 XHB12.2.1. Explica
a  posición  de  Es-
paña na Unión Eu-
ropea.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 1 sesión

 d

 e

 g

 i

 l

 B12.3.  Posición  de
España  na  Unión
Europea.  Políticas
rexionais e de cohe-
sión territorial.

 B12.3. Identificar a
posición de España
na Unión Europea,
enumerando as po-
líticas  rexionais  e
de cohesión territo-
rial  que  se  practi-
can  en  Europa  e
que  afectan  a  Es-
paña.

 XHB12.3.1.  Extrae
conclusións  das
medidas  que  a
Unión  Europea
toma en política re-
xional  e  de  cohe-
sión territorial que
afectan a España.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Ao longo do
curso

 XHB12.3.2.  Co-
menta  novas  xor-
nalísticas ou textos
que  explican  a  po-
sición  de  España
na Unión Europea.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
curso

 d

 e

 g

 B12.4.  España  no
mundo.  Globaliza-
ción  e  diversidade

 B12.4.  Definir  a
globalización  e  ex-
plicar  os  seus  tra-

 XHB12.4.1.  Identi-
fica  e  describe  os
trazos da globaliza-

 CMCCT

 CAA

 CCL

 Ao longo do
curso
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Xeografía. 2º de bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendi-
zaxe

Competencias
clave

Secuencializa-
ción

 i

 l

no mundo. zos. ción  con  exemplifi-
cacións que afecten
a España.

 CSC

 d

 e

 g

 i

 l

 B12.5.  Procesos  de
mundialización  e
desigualdades  te-
rritoriais.  Grandes
eixes mundiais.

 B12.5. Comparar os
procesos  de  mun-
dialización  e  diver-
sidade  territorial,
resumindo  as  ca-
racterísticas de am-
bos.

 XHB12.5.1. Confec-
ciona  cadros  com-
parativos  da  apli-
cación a casos con-
cretos  dos  concep-
tos  de  mundializa-
ción e de diversida-
de territorial.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
curso

 d

 e

 g

 i

 l

 B12.6.  Posición  de
España  nas  áreas
socioeconómicas  e
xeopolíticas  mun-
diais.

 B12.6.  Explicar  as
repercusións da in-
clusión  de  España
en  espazos  socioe-
conómicos  e  xeopo-
líticos  continentais
e  mundiais,  utili-
zando fontes diver-
sas  baseadas  en
material  biblio-
gráfico ou en liña e
en  opinións  expos-
tas  nos  medios  de
comunicación  so-
cial.

 XHB12.6.1. Explica
as  repercusións  da
inclusión  de  Es-
paña  en  espazos
xeopolíticos e socio-
económicos  conti-
nentais e mundiais
a  partir  de  distin-
tas fontes de infor-
mación xeográfica.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 Ao longo do
curso

ADECUACIÓN DOS ESTÁNDARES AOS CONTIDOS MÍNIMOS

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

 B1.1. Recoñecer a pecu-
liaridade do coñecemen-
to xeográfico  utilizando
as súas ferramentas de
análise e os seus proce-
dementos.

 XHB1.1.1.  Describe  a
finalidade do estudo da
xeografía,  e  as  princi-
pais  ferramentas  de
análise e os seus proce-
dementos.

 Non  ten  contido  míni-
mo

 B1.2. Identificar o espa-
zo  xeográfico  como  tal
nas  súas  diversas  ocu-
pacións,  entendéndoo
como  centro  de  rela-
cións  humanas  e  so-
ciais.

 XHB1.2.1. Identifica as
paisaxes xeográficas.

 Conceto de paisaxe, na-
tural e humanizado

 XHB1.2.2.  Enumera  e
describe as característi-
cas  das  paisaxes  xeo-
gráficas.

 O mesmo

 B1.3. Distinguir e anali-
zar os tipos de planos e
mapas  con  diferentes
escalas,  identificándoos
como  ferramentas  de
representación do espa-

 XHB1.3.1.  Utiliza  ade-
cuadamente  as  ferra-
mentas  características
da ciencia xeográfica.

 Conceto  e  manexo  das
escalas  e  e  das  lendas
cartográficas
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

zo xeográfico

 B1.4. Analizar e comen-
tar  o  mapa  topográfico
nacional E: 1/50.000.

 XHB1.4.1. Extrae infor-
mación  do  mapa  topo-
gráfico  mediante  os
procedementos  de  tra-
ballo do xeógrafo.

.Lectura de mapas

 XHB1.4.2.  Extrae a in-
formación  de  mapas  e
planos de diferentes es-
calas.

 O mesmo

 B1.5. Deseñar e compa-
rar  mapas  sobre  espa-
zos  xeográficos  próxi-
mos utilizando os proce-
dementos  característi-
cos.

 XHB1.5.1.  Identifica
nunha paisaxe as  dife-
renzas  entre  paisaxe
natural e cultural.

 Comentario  de  imaxes
de paisaxes

 B1.6. Procurar, seleccio-
nar e elaborar informa-
ción de contido xeográfi-
co  obtida  de  fontes  di-
versas,  e presentala de
xeito adecuado.

 XHB1.6.1. Analiza e ex-
trae conclusións da ob-
servación  dun  plano  e
dun mapa, comentando
as características do es-
pazo xeográfico.

 Lectura  e  interpreta-
ción de mapas

 B2.1. Distinguir as sin-
gularidades  do  espazo
xeográfico español esta-
blecendo  os  aspectos
que lle confiren unidade
e os elementos que oca-
sionan diversidade.

 XHB2.1.1. Debuxa e si-
nala sobre un mapa fí-
sico de España as uni-
dades  do  relevo  es-
pañol,  comentando  as
súas características.

 Coñecer as formas bási-
cas  do  relevo  penínsu-
lar

 B2.2.  Describir  os  tra-
zos  do  relevo  español,
situando  e  analizando
as súas unidades de re-
levo.

 XHB2.2.1.  Identifica  e
representa  nun  mapa
os  elementos  do  relevo
que son similares e di-
ferentes  do  territorio
peninsular e insular.



 B2.3.  Definir  o  territo-
rio  español  subliñando
as  diferenzas  das  uni-
dades morfoestruturais.

 XHB2.3.1.  Enumera  e
describe  os  principais
trazos do relevo de Es-
paña.

 O mesmo

 B2.4. Diferenciar a lito-
loxía  de  España,  inci-
dindo  nas  súas  carac-
terísticas  e  na  modela-
xe.

 XHB2.4.1.  Clasifica  as
unidades  do  relevo  es-
pañol  segundo  as  súas
características  xeomor-
folóxicas.

 Coñecer  as  secuencias
maiores  da  evolución
xeolóxica

 Litoloxía  e  formas  de
modelado

 B2.5.  Utilizar  correcta-
mente o vocabulario es-
pecífico  da  xeomorfolo-
xía.

 XHB2.5.1.  Describe su-
mariamente  nun mapa
a evolución  xeolóxica  e
a conformación do terri-
torio español.

 Coñecer  as  secuencias
maiores  da  evolución
xeolóxica

 B2.6.  Procurar  e  selec-  XHB2.6.1.  Realiza  un  Coñecer e distinguir as
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

cionar  información  do
relevo  obtido  de  fontes
diversas  (bibliográficas,
cartográficas,  internet
ou traballos de campo),
e  presentala  de  xeito
adecuado  sinalando  os
condicionamentos que o
relevo pode impor.

corte  topográfico  e  ex-
plica o relevo que reflic-
te.

formas do relevo penín-
sular e a súa

 Comentario  e  interpre-
tación das fontes gráfi-
cas evolución xeolóxica

 B2.7.  Identificar  as  ca-
racterísticas  edáficas
dos solos.

 XHB2.7.1.  Enumera  e
describe  os  elementos
constitutivos  dos  tipos
de solo de España.

 Litoloxía  e  influencia
nas  actividades  hu-
manas

 XHB2.7.2. Localiza nun
mapa de España os ti-
pos de solos peninsula-
res e insulares.

 O mesmo

 B3.1. Sinalar nun mapa
de España os  dominios
climáticos.

 XHB3.1.1.  Localiza  os
climas nun mapa de Es-
paña.

 Comentario  e  interpre-
tación das fontes gráfi-
cas

 B3.2.  Distinguir  os  cli-
mas  en  España  e  co-
mentar  as  súas  carac-
terísticas,  sinalando  os
factores e os elementos
que os  compoñen,  para
diferencialos.

 XHB3.2.1.  Describe  e
compara  os  climas  en
España, enumerando os
factores e os elementos
característicos.

 Factores  climáticos  da
Península

 Principais  dominiios
climáticos  cas  súas  ca-
racterísticas básicas

 B3.3.  Distinguir  os  cli-
mas en España e a súa
representación  en  cli-
mogramas.

 XHB3.3.1. Representa e
comenta  climogramas
específicos  de  cada  cli-
ma.

 Comentario  e  interpre-
tación das fontes gráfi-
cas

 Principais  dominiios
climáticos  cas  súas  ca-
racterísticas básicas

 B3.4. Comentar a infor-
mación  climatolóxica
que se deduce utilizan-
do  mapas  de  tempera-
turas  ou  precipitacións
de España.

 XHB3.4.1.  Comenta  as
características  dos  cli-
mas  españois  a  partir
dos  seus  climogramas
representativos.

 O mesmo

 Rasgos pluviométricos e
térmicos  das  áreas  cli-
máticas

 B3.5.  Analizar  os  tipos
de  tempo  atmosférico
en España utilizando os
mapas  de  superficie  e
de altura.

 XHB3.5.1.  Enumera os
trazos dos tipos de tem-
po  atmosférico  reflecti-
dos nas estacións clima-
tolóxicas.

 Analizar  as  principais
situacións  atmosféricas
que afectan á Penínsu-
la

 XHB3.5.2.  Identifica  e
interpreta nun mapa do
tempo os elementos que
explican  os  tipos  de
tempo atmosférico.

 Analise e comentario de
fontes gráficas

 B3.6.  Interpretar  un
mapa do tempo aplican-

 XB33.6.1.  Comenta  un
mapa do tempo de Es-

  O mesmo
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

do as características dos
tipos de tempo peninsu-
lares ou insulares.

paña  distinguindo  os
elementos que explican
o  tipo  de  tempo carac-
terístico da estación do
ano correspondente.

 B3.7.  Obter  e  seleccio-
nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
á  diversidade  climática
de España utilizando as
fontes  dispoñibles,  tan-
to  de  internet  como de
medios de comunicación
social, ou bibliografía.

 XHB3.7.1.  Analiza
como afecta a España o
cambio climático.

 Percepción  do  cambio
climático  nos  valores
climatolóxicos

 XHB3.7.2.  Extrae  con-
clusións  ambientais,
utilizando gráficas e es-
tatísticas  que  reflicten
as chuvias torrenciais.

 O mesmo

 B3.8.  Identificar  as  re-
xións vexetais.

 XHB3.8.1.  Identifica
nun mapa os  dominios
vexetais,  e  describe  e
comenta as súas carac-
terísticas.

 Identificación das gran-
des áreas de vexetación
natural e as súas carac-
terísticas

 B3.9. Diferenciar razoa-
damente  as  formacións
vexetais españolas.

 XHB3.9.1.  Ante  unha
paisaxe natural, identi-
fica as formacións vexe-
tais que aparezan.

 O mesmo

 XHB3.9.2.  Analiza  ra-
zoadamente unha clise-
rie.

 Comentario  das  fontes
gráficas

 B4.1. Explicar a diversi-
dade hídrica  da Penín-
sula Ibérica e nas illas,
enumerando  e  locali-
zando  os  tipos  de  ele-
mentos  hídricos  que se
poden  percibir  coa  ob-
servación da paisaxe.

 XHB4.1.1. Explica a di-
versidade  hídrica  en
España.

 Coñecer os grandes ras-
gos dos ríos españoles

 B4.2.  Describir  as  cun-
cas  fluviais  españolas
situándoas nun mapa e
enumerando as súas ca-
racterísticas.

 XHB4.2.1. Localiza nun
mapa  de  España  as
principais  cuncas  flu-
viais.

 Localización  e  identifi-
cación de elementos xe-
ográficos

 B4.3.  Identificar  os
réximes  fluviais  máis
característicos.

 XHB4.3.1. Relaciona os
réximes  hídricos  dos
cursos fluviais coas po-
sibilidades  de  aprovei-
tamento hídrico en Es-
paña.

 Analizar  o  impacto  do
home sobre os ríos

 B4.4.  Enumerar  as  zo-
nas  húmidas  de  Es-
paña,  localizalas  nun
mapa  e  comentar  as
súas características.

 XHB4.4.1. Localiza nun
mapa as zonas húmidas
españolas,  e  debate un
aspecto  de  actualidade
sobre este tema.

 O mesmo

 B4.5.  Analizar  o  apro-
veitamento dos recursos

 XHB4.5.1.  Sitúa  nun
mapa  da  rede  hidro-

 O mesmo
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hídricos en España, in-
cluíndo  as  característi-
cas  de  seca  e  das  chu-
vias  torrenciais  do  cli-
ma.

gráfica  española  os
grandes  encoros,  e  de-
duce  consecuencias,
analizando  tamén  as
características  climáti-
cas.

 XHB4.5.2. Analiza e co-
menta  gráficas  e  esta-
tísticas que reflicten as
épocas de seca en rela-
ción cun mapa de tipos
de réximes fluviais dos
ríos da Península Ibéri-
ca, e saca conclusións.

 Valores  climáticos  en
España

 B4.6.  Obter  e  seleccio-
nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
á  hidroloxía  española,
incidindo  na  explota-
ción  das  augas  subte-
rráneas,  utilizando dis-
tintas  fontes  de  infor-
mación.

 XHB4.6.1.  Selecciona
imaxes  e  novas  xorna-
lísticas  que  reflictan  a
desigualdade  hídrica
española  e  a  súa  inte-
racción coas actividades
humanas.

 O mesmo

 B5.1. Describir e reflec-
tir nun mapa as paisa-
xes naturais españolas,
identificando  os  seus
trazos.

 XHB5.1.1. Distingue as
características  dos
grandes conxuntos pai-
saxísticos españois.

 Identificación  das
grandes áreas paisaxis-
tas e rasgos principais

 XHB5.1.2.  Localiza  no
mapa as paisaxes natu-
rais españolas e identi-
fica as súas caracterís-
ticas.

 O mesmo

 B5.2.  Relacionar  o  me-
dio  natural  coa  activi-
dade  humana,  descri-
bindo casos de modifica-
ción  do  medio  polo  ser
humano.

 XHB5.2.1.  Identifica  e
formula  os  problemas
suscitados pola interac-
ción entre persoa e na-
tureza  sobre  as  paisa-
xes.

 Impacto do home sobre
o medio

 XHB5.2.2.  Analiza  al-
gún elemento lexislador
correctivo da acción hu-
mana sobre a natureza.

 Non hai contido mínimo

 B5.3. Describir os espa-
zos humanizados e enu-
merar  os  seus  elemen-
tos constitutivos.

 XHB5.3.1.  Diferencia
as  paisaxes  humaniza-
das das naturais.

 Impacto do home sobre
o medio

 B5.4.  Obter  e  seleccio-
nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
ás  paisaxes  naturais  e
as relacións entre natu-
reza  e  sociedade,  utili-

 XHB5.4.1.  Selecciona e
analiza novas xornalís-
ticas ou imaxes nas que
se  perciba  a  influencia
do medio na actividade
humana.

 Interpretación e comen-
tario das fontes gráficas
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zando fontes en que es-
tea dispoñible, tanto en
internet como en biblio-
grafía ou medios de co-
municación social.

 XHB5.4.2.  Selecciona e
analiza a partir de dis-
tintas  fontes  de  infor-
mación  novas  xornalís-
ticas ou imaxes nas que
se  perciba  a  influencia
das persoas sobre o me-
dio.

 Interpretación e comen-
tario das fontes gráficas

 XHB5.4.3. Obtén e ana-
liza  a  información  que
apareza  nos  medios  de
comunicación social  re-
ferida  á  destrución  do
medio natural por parte
do ser humano.

 Interpretación e comen-
tario das fontes gráficas

 B5.5. Comparar imaxes
das  variedades  de  pai-
saxes naturais.

 XHB5.5.1.  Diferencia
as paisaxes naturais es-
pañolas a partir de fon-
tes  gráficas  e  comenta
imaxes  representativas
de cada unha das varie-
dades de paisaxes natu-
rais localizadas en me-
dios  de  comunicación
social,  internet  ou  ou-
tras  fontes  bibliográfi-
cas.

 Identificación  das
grandes áreas paisaxis-
tas e rasgos principais

 B6.1. Identificar as fon-
tes para o estudo da po-
boación establecendo os
procedementos que per-
miten  estudar  casos
concretos.

 XHB6.1.1. Utiliza as fe-
rramentas de estudo da
poboación.

  Comprensión  dos  con-
cetos básicos de xeogra-
fía

 B6.2. Comentar gráficos
e  taxas  que  amosen  a
evolución  da  poboación
española.

 XHB6.2.1.  Comenta  a
pirámide  actual  de  po-
boación española e com-
páraa con algunha dun
período  anterior  ou  de
previsións futuras.

 Estrutura  da  poboa-
ción.

 Comentario  de  fontes
gráficas

 XHB6.2.2. Distingue as
pirámides de poboación
na  súa  evolución  his-
tórica.

 Estrutura  da  poboa-
ción.

 Comentario  de  fontes
gráficas

 B6.3. Caracterizar a po-
boación española identi-
ficando  os  movementos
naturais.

 XHB6.3.1.  Aplica  a  te-
oría  da  transición  de-
mográfica  ao  caso  es-
pañol.

 Estrutura  da  poboa-
ción.



 XHB6.3.2. Elixe datos e
taxas demográficas que
amosen a configuración
da poboación dun terri-
torio.

 Comprensión e uso das
taxas demográficas
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 B6.4. Diferenciar a den-
sidade de poboación no
espazo peninsular e in-
sular, explicando a dis-
tribución de poboación.

 XHB6.4.1.  Comenta  o
mapa  da  densidade  de
poboación actual en Es-
paña.

 Comentario  de  fontes
gráficas

 B6.5.  Explicar  a distri-
bución da poboación es-
pañola  identificando  as
migracións.

 XHB6.5.1.  Explica  os
procesos  migratorios
antigos  que  afectan  a
España.

 Movementos naturais e
mobilidade demográfica

 XHB6.5.2.  Identifica  e
analiza  as  migracións
recentes.

 Movementos naturais e
mobilidade demográfica

 XHB6.5.3.  Explica  as
relacións entre comuni-
dades autónomas en re-
lación  coas  migracións
interiores.

 Movementos naturais e
mobilidade demográfica

 B6.6. Analizar a poboa-
ción  das  comunidades
autónomas, definindo a
súa  evolución  e  a  pro-
blemática  de  cada
unha.

 XHB6.6.1.  Compara  e
comenta  a  poboación
das rexións que medran
e  as  que  diminúen  a
súa poboación.

 Movementos naturais e
mobilidade demográfica

 Comentario  de  fontes
gráficas

 B6.7.  Comentar  un
mapa  da  densidade  de
poboación  de  España,
analizando a súa estru-
tura.

 XHB6.7.1.  Analiza  un
gráfico da estrutura da
poboación española.

 Comentario  de  fontes
gráficas

 B6.8.  Analizar  as  pi-
rámides  de  poboación
das  comunidades  autó-
nomas,  incidindo  no
caso galego, e comentar
as súas peculiaridades.

 XHB6.8.1.  Resolve pro-
blemas  de  demografía
referidos  ao  cálculo  de
taxas de poboación.

 Dominio  das  taxas  de-
mográficas

 B6.9.  Explicar  as  pers-
pectivas  de  poboación
española e a ordenación
do territorio.

 XHB6.9.1.  Selecciona e
analiza información so-
bre  as  perspectivas  de
futuro da poboación es-
pañola.

 Estrutura da poboación

 B6.10. Obter e seleccio-
nar información de con-
tido  demográfico  utili-
zando fontes en que es-
tea dispoñible, tanto en
internet  como  noutras
fontes de información.

 XHB6.10.1.  Presenta  e
defende información so-
bre a poboación españo-
la salientando os aspec-
tos  máis  significativos,
utilizando gráficos, ma-
pas,  pirámides,  etc.,
nunha presentación in-
formática ou en exposi-
cións en directo.

 Comentario  das  fontes
gráficas

 B7.1.  Describir  as  acti-
vidades agropecuarias e
forestais,  especificando

 XHB7.1.1. Identifica as
actividades  agrope-
cuarias e forestais.

 Identificar  as  paisaxes
agrarias  e  os  factores
que os condicionan.
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as características de Es-
paña.

 XHB7.1.2.  Diferencia
as actividades do sector
primario doutras activi-
dades económicas.

 O mesmo

 B7.2. Distinguir as pai-
saxes  agrarias,  a  súa
morfoloxía e as súas es-
truturas,  establecendo
as súas características.

 XHB7.2.1.  Sitúa  nun
mapa a distribución dos
principais  aproveita-
mentos agrarios.

 O mesmo

 XHB7.2.2.  Achega  os
aspectos do pasado his-
tórico que incidiron nas
estruturas  agrarias  es-
pañolas.

 Factores  que  determi-
nan  as  paisaxes  agra-
rias

 B7.3.  Analizar  adecua-
damente  unha  paisaxe
rural distinguindo o te-
rreo  de  labor,  os  bos-
ques e o hábitat.

 XHB7.3.1.  Selecciona e
comenta  imaxes  que
poñen  de  manifesto  as
características  das  pai-
saxes  agrarias  españo-
las.

 Identificación  das  pai-
saxes agrarias

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B7.4.  Comprender  a
evolución  da  estrutura
da propiedade e identi-
ficar formas de tenza da
terra.

 XHB7.4.1. Define histo-
ricamente, de forma su-
maria,  a  estrutura  da
propiedade

 As paisaxes  agrarias  e
factores que as determi-
nan

 B7.5.  Explicar  o  sector
agrario  español  tendo
en conta as súas estru-
turas  da  propiedade  e
as  características  das
súas explotacións.

 XHB7.5.1.  Identifica  e
analiza  as  característi-
cas  das  paisaxes  agra-
rias españolas.

 O mesmo

 B7.6.  Explicar  a  situa-
ción  do  sector  agrario
español  tendo en conta
o contexto europeo e as
políticas  da  Unión  Eu-
ropea.

 XHB7.6.1.  Achega  da-
tos  ou  gráficos  de  as-
pectos  estruturais  que
expliquen o dinamismo
dun  sector  agrario
dado.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 XHB7.6.2.  Comenta
textos xornalísticos que
expliquen  a  situación
española na PAC.

 Analizar  o  impacto
económico  da  pertenza
á CEE-UE

 B7.7. Analizar a activi-
dade  pesqueira,  e  defi-
nir as súas característi-
cas e os seus problemas.

 XHB7.7.1. Establece as
características e as pe-
culiaridades  da  activi-
dade pesqueira españo-
la e galega.

 As paisaxes pesqueiras
e factores que as condi-
cionan

 XHB7.7.2.  Selecciona e
analiza novas xornalís-
ticas que tratan proble-
mas pesqueiros e iden-
tifica a súa orixe.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B7.8.  Obter  e  seleccio-  XHB7.8.1.  Confecciona  Comprensión básica da
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nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
ao espazo rural, silvíco-
la  ou  pesqueiro,  utili-
zando  fontes  dispoñi-
bles en internet, en me-
dios  de  comunicación
social  ou  na  bibliogra-
fía.

gráficos  comparativos
do  peso  específico  no
PIB  das  actividades
agrarias,  gandeiras,  fo-
restal  e  pesqueiras  es-
pañolas fronte a outros
sectores de actividade.

dinámica  española  e
galega

 B8.1. Analizar o proceso
de industrialización  es-
pañol  establecendo  as
características  históri-
cas  que  conducen á  si-
tuación actual.

 XHB8.1.1.  Selecciona e
analiza información so-
bre  os  problemas  e  a
configuración da indus-
tria española.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 XHB8.1.2. Establece un
eixe  cronolóxico  para
explicar  a  evolución
histórica da industriali-
zación española.

 Coñecemento  do  proce-
so  de  industrialización
español

 XHB8.1.3.  Selecciona e
analiza  imaxes  que
amosen a evolución his-
tórica  da  industria  es-
pañola nunha zona con-
creta ou dun sector con-
creto.

 Coñecemento  do  proce-
so  de  industrialización
español

 IIdentificación  das pai-
saxes industriais

 nterpretación  das  fon-
tes documentais

 B8.2. Relacionar as fon-
tes  de  enerxía  e  a  in-
dustrialización,  e  des-
cribir  as  súas  conse-
cuencias en España.

 XHB8.2.1.  Relaciona  o
nacemento da industria
e a localización de fon-
tes  de enerxía  e  mate-
rias primas en España.

 Comprensión das carac-
terísticas  básicas  do
sector  enerxético  es-
pañol e os seus proble-
mas

 B8.3.  Coñecer  os  facto-
res da industria en Es-
paña.

 XHB8.3.1.  Enumera as
características  da  in-
dustria  española  e  as
súas  diferenzas  rexio-
nais.

  Identificación  das  Ca-
racterísticas e distribu-
ción  espacial  do  sector
industriañ

 XHB8.3.2.  Confecciona
e analiza gráficas e es-
tatísticas que expliquen
as  producións  indus-
triais.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B8.4.  Identificar  e  co-
mentar  os  elementos
dunha  paisaxe  indus-
trial dada.

 XHB8.4.1. Analiza e co-
menta  paisaxes  de  es-
pazos industriais.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B8.5. Describir os eixes
de desenvolvemento in-
dustrial sobre un mapa,
establecendo as súas ca-
racterísticas e as posibi-
lidades de rexeneración

 XHB8.5.1.  Sinala  nun
mapa  os  asentamentos
industriais máis impor-
tantes, distinguindo en-
tre  os  sectores  indus-
triais.

 Comentario  de  mapas
de  distribución  indus-
trial
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e cambio no futuro.  XHB8.5.2.  Localiza  e
describe  as  rexións  in-
dustriais  e  os  eixes  de
desenvolvemento  in-
dustrial.

 O mesmo

 XHB8.5.3.  Describe  os
eixes ou focos de desen-
volvemento  industrial,
e  as  súas  perspectivas
de futuro.

 O mesmo

 B8.6.  Obter  e  seleccio-
nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
ao espazo industrial es-
pañol e a influencia nel
da  política  industrial
europea, utilizando fon-
tes  en  que  estea  dis-
poñible,  tanto en inter-
net,  como na bibliogra-
fía ou nos medios de co-
municación.

 XHB8.6.1.  Describe  as
políticas  industriais  da
Unión Europea e a súa
influencia  nas  españo-
las.

 Análise  do  impacto
económico  da  pertenza
á CEE-UE

 B9.1. Analizar a tercia-
rización  da  economía
española  establecendo
as súas características e
a influencia no produto
interior bruto, e utilizar
correctamente  a  termi-
noloxía do sector servi-
zos.

 XHB9.1.1. Identifica as
características do sector
terciario español.

 Identificación  e  com-
prensón  do  proceso  de
terciarización da econo-
mía española

 B9.2.  Identificar  a pre-
senza  dos  servizos  no
territorio,  analizando  a
súa distribución e o im-
pacto no medio.

 XHB9.2.1. Explica a in-
cidencia do sector servi-
zos para a economía es-
pañola.

 Identificación  e  com-
prensón  do  proceso  de
terciarización da econo-
mía española

 B9.3.  Explicar  o  siste-
ma de transporte en Es-
paña, distinguindo a ar-
ticulación  territorial
que configura.

 XHB9.3.1.  Describe
como  se  articulan  os
medios  de  comunica-
ción  máis  importantes
de  España (ferrocarrís,
estradas, portos e aero-
portos).

 Características  xerais
do  transporte  en  Es-
paña  e  a  súa  relación
cos sectores económicos

 XHB9.3.2. Comenta so-
bre un mapa de trans-
portes a transcendencia
que este sector ten para
articular o territorio.

 Distribución  espacial
da rede de transporte

 XHB9.3.3.  Describe  e
analiza  mapas  que  re-
flictan  un  sistema  de
transporte  determina-
do.

 Distribución  espacial
da rede de transporte
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 XHB9.3.4.  Distingue
nun mapa os principais
nodos de transporte es-
pañol.

 Distribución  espacial
da rede de transporte

 XHB9.3.5.  Resolve pro-
blemas formulados nun
caso  específico  sobre
vías  de  comunicación
no noso país.

 Distribución  espacial
da rede de transporte

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B9.4. Describir o desen-
volvemento  comercial  e
a  ocupación  territorial
que impón, e establecer
as súas características.

 XHB9.4.1.  Comenta
gráficas  e  estatísticas
que expliquen o desen-
volvemento comercial.

 Indentidicación  dos  as-
pectos  máis  importan-
tes do comercio español,
interno e e externo.

 B9.5.  Localizar  nun
mapa os espazos turísti-
cos, e enumerar as súas
características  e  as  de-
sigualdades rexionais.

 XHB9.5.1. Analiza e ex-
plica  as  desigualdades
do espazo turístico.

 Fundamentos do sector
turístico

 B9.6.  Obter  e  seleccio-
nar información de con-
tido  xeográfico  relativo
á actividade ou ao espa-
zo do sector servizos es-
pañol, utilizando fontes
en que estea dispoñible,
tanto  en  internet  como
na  bibliografía  ou  nos
medios de comunicación
social.

 XHB9.6.1.  Comenta
gráficas  e  estatísticas
que expliquen o desen-
volvemento turístico es-
pañol.

 Fundamentos do sector
turístico.

 Interpretación  de  fon-
tes documentais

 XHB9.6.2.  Explica
como  articulan  o  terri-
torio outras actividades
terciarias.

 Identificación  e  com-
prensón  do  proceso  de
terciarización da econo-
mía española

 XHB9.6.3. Analiza e co-
menta imaxes do espa-
zo  destinado  a  trans-
portes, comercial ou ou-
tras actividades do sec-
tor servizos.

 Identificación  e  com-
prensón  do  proceso  de
terciarización da econo-
mía española

 B9.7.  Identificar  e  co-
mentar  unha  paisaxe
transformado por  unha
importante zona turísti-
ca.

 XHB9.7.1.  Confecciona
esquemas para analizar
a  influencia  do  sector
servizos na economía e
no emprego en España,
a partir de imaxes que
reflictan o seu impacto
nunha paisaxe.

 Distribución espacial do
turismo.

 Impacto  ambiental  do
turismo

 Identificación  das  pai-
saxes turísticas

 B10.1. Definir a cidade.  XHB10.1.1.  Define  ci-
dade  e  achega  exem-
plos.

 Diferenciación  espacio
urbán -espacio rural

 B10.2.  Analizar  e  co-
mentar planos de cida-
des,  distinguindo  os
seus trazados.

 XHB10.2.1.  Analiza  e
explica o plano da cida-
de máis próxima ao lu-
gar de residencia, ou a
máis significativa.

 Comprensión e identifi-
cación  da  morfoloxía
urbana.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais
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 B10.3. Identificar o pro-
ceso  de  urbanización  e
enumerar  as  súas  ca-
racterísticas e as plani-
ficacións internas.

 XHB10.3.1.  Identifica
as  características  do
proceso  de  urbaniza-
ción.

 Identificación das prin-
cipais estapas do proce-
so urbanizador cos seus
rasgos fundamentais

 XHB10.3.2.  Explica  e
propón  exemplos  de
procesos  de  planifica-
ción urbana.

 Comprensión e identifi-
cación  da  morfoloxía
urbana.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B10.4.  Analizar  a mor-
foloxía e a estrutura ur-
bana,  e  extraer conclu-
sións da pegada da his-
toria e a súa expansión
espacial, reflexo da evo-
lución  económica  e  po-
lítica da cidade.

 XHB10.4.1. Sinala a in-
fluencia  histórica  no
plano  das  cidades  es-
pañolas.

 Xa incluido no anterior

 XHB10.4.2.  Explica  a
morfoloxía urbana e si-
nala  as  partes  dunha
cidade  sobre  un  plano
desta.

 Xa incluido no anterior

 B10.5.  Analizar  e  co-
mentar  unha  paisaxe
urbana.

 XHB10.5.1.  Comenta
unha paisaxe urbana a
partir  dunha  fonte
gráfica.

 Caracterización  das
paisaxes urbanas

 XHB10.5.2.  Selecciona
e  analiza  imaxes  que
expliquen  a  morfoloxía
e  a  estrutura  urbana
dunha cidade coñecida.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B10.6.  Identificar o pa-
pel das cidades na orde-
nación do territorio.

 XHB10.6.1.  Explica  a
xerarquización  urbana
española.

 Identificar  a  xerarquía
da rede urbana en Es-
paña e Galicia.

 O  sistema  urbán  es-
pañol

 B10.7.  Describir a rede
urbana  española  e  co-
mentar  as  súas  carac-
terísticas.

 XHB10.7.1.  Describe  e
analiza  as  influencias
mutuas entre a cidade e
o espazo que a rodea.

 Rasgos básicos do espa-
cio urbán

 B10.8.  Obter,  seleccio-
nar e analizar informa-
ción de contido xeográfi-
co relativo ao espazo ur-
bano  español,  utilizan-
do  fontes  en  que  estea
dispoñible,  en  internet,
nos  medios  de  comuni-
cación  social  ou  na  bi-
bliografía.

 XHB10.8.1.  Selecciona
e  analiza  novas  xorna-
lísticas  que  amosen  a
configuración  e  a  pro-
blemática  do  sistema
urbano español.

 Interpretación  das  fon-
tes históricas

 B11.1.  Describir  a  or-
ganización  territorial
española  analizando  a
estrutura  local,  au-
tonómica e estatal.

 XHB11.1.1.  Localiza  e
explica nun mapa a or-
ganización  territorial
española,  partindo  do
concello e da comunida-

 Localización  e  identifi-
cación de elementos po-
lítico-territoriais
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

de autónoma.

 B11.2.  Explicar  a  or-
ganización  territorial
española e establecer a
influencia da historia e
da  Constitución  de
1978,  mediante  o  em-
prego de mapas históri-
cos e actuais.

 XHB11.2.1.  Explica  a
ordenación  territorial
española  a  partir  de
mapas  históricos  e  ac-
tuais.

  Coñecemento da evolu-
ción histórica do estado
español

 XHB11.2.2. Caracteriza
a ordenación territorial
establecida pola Consti-
tución de 1978.

 Comprensión  básica
dos rasgos principais do
sistema  administrativo
actual

 XHB11.2.3.  Compara a
ordenación  territorial
actual  e  a  da primeira
metade do século XX.

 Coñecemento da evolu-
ción histórica do estado
español

 XHB11.2.4. Distingue e
enumera  as  comunida-
des autónomas, as prin-
cipais  cidades  en  cada
unha  e  os  países  fron-
teirizos de España.

 Localización  e  identifi-
cación de elementos po-
lítico-territoriais

 B11.3.  Analizar  a  or-
ganización  territorial
española  e  describir  os
desequilibrios e os con-
trastes  territoriais,  así
como os mecanismos co-
rrectores.

 XHB11.3.1.  Enumera
os  desequilibrios  e  os
contrastes  territoriais
existentes na organiza-
ción  territorial  españo-
la.

 Identiticación dos prin-
cipais problemas do sis-
tema autonómico  e  de-
safíos actuais

 B11.4.  Describir  a
transcendencia  das  co-
munidades  autónomas
e definir as políticas te-
rritoriais  que  levan  a
cabo,  incidindo no  caso
de Galicia.

 XHB11.4.1.  Explica  as
políticas  territoriais
que practican as comu-
nidades  autónomas  en
aspectos concretos.

 Comprensión  básica
dos rasgos principais do
sistema  administrativo
actual

 B11.5.  Obter,  seleccio-
nar e analizar informa-
ción de contido xeográfi-
co relativo ás formas de
organización  territorial
en  España,  utilizando
fontes en que estea dis-
poñible en internet, nos
medios de comunicación
social  ou  na  bibliogra-
fía.

 XHB11.5.1.  Distingue
os símbolos que diferen-
cian  as  comunidades
autónomas.

 Indentificación dos sím-
bolos galegos

 XHB11.5.2.  Explica ra-
zoadamente  os  trazos
esenciais  das  políticas
territoriais  autonómi-
cas.



 B12.1.  Definir  a  situa-
ción  xeográfica  de  Es-
paña  no  mundo,  esta-
blecendo a súa posición
e localizando os seus te-
rritorios.

 XHB12.1.1.  Localiza
nun  mapa  as  grandes
áreas  xeoeconómicas  e
sinala aquelas coas que
España  ten  máis  rela-
ción.

 Comprensión  básica
dos rasgos principais do
sistema  administrativo
actual

 XHB12.1.2.  Identifica  España  e  as  relacións
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

aspectos salientables de
España  na  situación
mundial.

internacionais:  ONU,
UE, OTAN

 XHB12.1.3.  Localiza  a
situación  española  en-
tre as grandes áreas xe-
oeconómicas mundiais.

 España  e  as  relacións
internacionais:  ONU,
UE, OTAN

 B12.2. Describir o conti-
nente  europeo  dist-
inguindo a súa estrutu-
ra  territorial  e  os  con-
trastes  físicos  e  socioe-
conómicos.

 XHB12.2.1.  Explica  a
posición  de  España  na
Unión Europea.

 Identificación das prin-
cipais  institucións  co-
munitarias:  parlamen-
to,  comisión,  tribunal
,etc

 B12.3.  Identificar a po-
sición  de  España  na
Unión Europea, enume-
rando as políticas rexio-
nais e de cohesión terri-
torial  que  se  practican
en Europa e que afectan
a España.

 XHB12.3.1. Extrae con-
clusións  das  medidas
que  a  Unión  Europea
toma en política  rexio-
nal e de cohesión terri-
torial que afectan a Es-
paña.

 Impacto  económico  da
pertenza a CEE-UE

 XHB12.3.2.  Comenta
novas  xornalísticas  ou
textos  que  explican  a
posición  de  España  na
Unión Europea.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B12.4. Definir a globali-
zación  e  explicar  os
seus trazos.

 XHB12.4.1. Identifica e
describe  os  trazos  da
globalización con exem-
plificacións que afecten
a España.

 España  e  as  relacións
internacionais:  ONU,
UE, OTAN

 B12.5.  Comparar  os
procesos de mundializa-
ción e diversidade terri-
torial, resumindo as ca-
racterísticas de ambos.

 XHB12.5.1.  Confeccio-
na cadros comparativos
da  aplicación  a  casos
concretos dos conceptos
de mundialización e de
diversidade territorial.

 Interpretación  das  fon-
tes documentais

 B12.6.  Explicar  as  re-
percusións da inclusión
de  España  en  espazos
socioeconómicos  e  xeo-
políticos  continentais  e
mundiais,  utilizando
fontes  diversas  basea-
das  en  material  biblio-
gráfico  ou en liña e en
opinións  expostas  nos
medios de comunicación
social.

 XHB12.6.1.  Explica  as
repercusións  da  inclu-
sión  de  España  en  es-
pazos xeopolíticos e so-
cioeconómicos continen-
tais e mundiais a partir
de  distintas  fontes  de
información xeográfica.

 Impacto  económico  da
pertenza a CEE-UE
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CRITERIOS DE  E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación fixados polo Departamento teñen como finalidade avaliar ao alumno ou
alumna non só en canto ás súas capacidades senón tamén en canto ás súas actitudes ante a
materia que se lle está a impartir.

Polo tanto, os criterios para avaliar ao alumnado baséanse en que este responda positivamente
aos contidos procedimentais como aos actitudinais.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

              Contidos conceptuais: As probas escritas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de
desenvolvemento  das  unidades  e  polo  tanto  adoptarán  formulacións  semellantes,  reflectirán
unicamente os contidos traballados na clase, incluíndo:  textos, gráficas, estatísticas, mapas, estudos
comparativos,  desenvolvemento dun tema, etc. Ditas probas serán semellantes ás que se realizan na
Selectividade.

              Contidos procedementais e actitudinais: a observación, que permitirá seguir o ritmo
de clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais ou dos procedementais e, sobre todo,
dos actitudinais no que se refire, tanto ao interese pola materia como ás actitudes sociais
máis relevantes,  tales  como a convivencia,  a tolerancia,  a  solidariedade e a participación
crítica. Os traballos de clase, que permiten uns seguimentos do nivel de organización que vai
acadando o alumnado. Procurarase alternar os traballos escritos con outros de exposición
oral,  aínda  que  non  poden  ser  moi  numerosos  polo  tempo  que  supoñen  tanto  para  os
estudantes como no desenvolvemento da sesión lectiva.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

AVALIACIÓN ORDINARIA DE MAIO

O traballo diario na clase( tarefas, atención , interese, asistencia...) non ten asignada
unha porcentaxe fixa, pero será utilizado en caso de dúbida para aprobar ou subir a nota a
un alumno.

 Na avaliación ordinaria a nota media das probas escritas farase sempre e cando se
teñan superadas  tódolos  exames parciais  do  curso,  pois  a  materia  de  xeografía  non ten
contidos progresivos senón compartimentados, por iso cada unha das partes da materia terá
o seu exame e a súa correspondente recuperación no caso de non ter superado o primeiro
exame. En tódolos casos a cualificación de 5 é necesaria para conceder o aprobado. De non
teren tódolos exames superados a cualificación da avaliación ordinaria será negativa, de 1 a
4, segundo as notas do exame ou exames suspensos.

              As avaliacións suspensas deben ser recuperadas en exames realizados na avaliación
seguinte. De ser necesario haberá un exame final de recuperación.
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          Haberá dous tipos de exames:

a. O exame teórico de 10 puntos, normalmente dous por avaliación (dependendo da
duración das 2ª e 3·ª avaliacións poden ser 1 e tres)  con dous ou tres temas (non todos
os temas teñen o mesmo tamaño). Esto deixa unha media de 20 puntos. A estructura do
exame é semellante o da proba da Selectividade, e consta de tres partes:

- Vocabulario (1p)
- Pregunta teórica (4p)
- Práctica con documentos (5p)

a. Comentarios realizados en clase ou na casa, cun formato igual ó da práctica do
exame, e ca mesma puntuación (5p).  O número de comentarios variará ó longo das
avaliacións.

b. Exame de mapas, tanto político coma físico. Haberá un exame deste tipo en cada
avaliación, e vale 5 puntos.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

A proba escrita suporá  o 100% da nota desta avaliación. A cualificación de 5 será
necesaria para ter a materia aprobada.

 

OS CRITERIOS: CONSIDERACIÓNS XERAIS

 Este Seminario considera imprescindible á hora de cualificar a proba escrita o seguinte:

 As digresións, é dicir, os desaxuste no que se refire ó preguntado na proba escrita (a
resposta será valorada cun 0).

 Respostas  incompletas  (restarase  como  mínimo  un  50%  da  valoración  global  da
pregunta).

 Incoherencia á hora de expoñer as ideas (restarase como mínimo un 50% da valoración
global da pregunta).

 Os  comentarios  dos  documentos  centraranse  na  análise,  na  explicación  e  na
interpretación de dito documento, cando este se utilice como escusa para desenvolver
un tema obviando as referencias ao documento,  a puntuación reducirase nun 50%
como mínimo.

 Mala presentación (restarase como mínimo un 10% da valoración global da proba).
 Faltas de ortografía : por cada falta restarase 0,1 ata un máximo de 10, polo que se

podería perden 1 punto no exame por este motivo. Estes desconto poderíase recuperar
cunha boa presentación ou/ e  redación

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

Nos  primeiros  días  do  curso  realizarase  unha  proba  que  permita  valorar  o  grao  de
coñecementos de cada alumno/a. Como non se deu xeografía dende 3º e xeografía física dende
1º, o nivel inicial é bastante baixo: non sempre coñecen as provincias, confunden algún ríos e
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por suposto ignoran os afluentes. Por eso o
primeiro traballo é facer o mapa político e físico (éste bastante máis completo do que fixeron
ata entón).

 Logo  os  primeiros  comentarios  identifican  os  problemas  de  expresión  escrita  e  a
comprensión dos contidos.Estas capacidades son moi importantes tendo en conta o tipo de
exame co que se van enfrontar, e hai  que desenvolvela ao longo do curso.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

  A metodoloxía empregada trata de fuxir da aprendizaxe memorística e proporciónalles aos
alumnos uns contidos conceptuais organizados e xerarquizados, partindo dos máis sinxelos
para ir progresivamente ampliándose  (por outra parte isto é fundamental para a atención á
diversidade).
  Como  reforzo  para  a  adquisición  destes  contidos  conceptuais  e  máis  os  contidos
procedementais  programaranse actividades prácticas (con distinto grao de complexidade).
Trátase dun método no que o alumnado nunha primeira fase recibe uns contidos conceptuais
ordenados que ten que asimilar, pero non memoristicamente, senón razoadamente. Nunha
segunda fase se programarán unha serie de actividades coas que o alumnado vai reforzando
a súa aprendizaxe de contidos.
  A  eficacia  deste  método,  fronte  á  tradicional  aprendizaxe  memorística,  está  en  que  o
alumno non memoriza senón que asimila comprendendo a lóxica dos procesos, e por iso será
capaz  de  responder   axeitadamente  a  situacións  semellantes  por  un  mecanismo  de
extrapolación lóxica.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

 Non hai libro de texto, polo que a  teoría será facilitada polo profesor, enviando os
temas e as prácticas por correo electrónico. Este sistema é máis barato e flexible, pois
permite actualizar os datos con frecuencia.

 Caderno de clase  : ten como finalidade que o alumno recolla as notas, os esquemas, os
croquis ... que o profesor escribe no  encerado, ou explica en presentacións de power
point e que se axustan ao tema que está a ser explicado, para que o alumnado siga e
comprenda mellor a exposición dos contidos.

 Material audiovisual  : coa misión de que se coñeza e se asimile con máis profundidade
as paisaxes naturais e humanas de España. Ademais das presentacións enviadas polo
profesor  e  as  que  aparecen  no  enlace  do  grupo  de  traballo  das  PAU   serán
recomendados unha serie de páxinas dixitais  e blogs como o de Isaac Buzo, AEMET,
Meteogalicia,  Instituto  Nacional  de  Xeográfia,  Servizo  Galego  de  Información
Xeográfica, INE, Servizo Galego de Estatística, etc. Neles atopase unha información
actualizada  e  moito  máis  detallada  que  permite  aclarar  as  posibles  dubidas  que
poidan ter os alumnos nas súas casas.
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  Á
DIVERSIDADE

Os distintos tipos de contidos da Xeografía de España ( conceptos, procedementos e
actitudes) poden tratarse con distinto grao de dificultade, dende un nivel máis elemental,
que  correspondería  aos  contidos  mínimos,  ata  unha  maior  profundidade  dos
coñecementos desta disciplina.

Os apuntamentos que se lle aporta ao alumnado teñen un nivel de profundidade
importante,  propio  de  2º  de  Bacharelato,  pero  a  clara  estrutura  na  organización  dos
contidos conceptuais permite unha fácil esquematización dos mesmos.

Os  contidos  procedementais  trabállanse  mediante  actividades  variadas  e  con
diferente grao de complexidade, unhas máis elementais e outras máis complexas. En todo
caso  é  o  profesor  o  que  debe  seleccionalas  tendo  en  conta  as  características  do  seu
alumnado.

SEGUNDO DE BACHARELATO: HISTORIA DA ARTE

OBXECTIVOS

A Historia da Arte pretende contribuír ao desenvolvemento da sensibilidade artística
do  alumnado  como  enriquecemento  cultural,  tanto  na  súa  vertente  de  coñecementos  da
historia da humanidade como de compresión da linguaxe das formas e do pensamento visual
que presiden a expresión artística. Igualmente proporcionaralle ó alumnado unha formación
no eido estético que o capacite para acceder ós estudos superiores.

A sociedade actual vive inmersa nunha multiplicidade de códigos comunicativos, entre
os que adquiren especial relevancia os códigos visuais; é, polo tanto, imprescindible preparar
ao alumnado para comprender o significado das formas e interpretar de xeito crítico o seu
significado. Para achegarse á comprensión do significado dos códigos visuais e á valoración
estética  destes,  é  necesario abordar o seu estudo desde diferentes perspectivas:  estética,
semántica  e  funcional.  Os  métodos  e  procedementos  aportados  pola  Historia  da  Arte
permiten que a valoración estética,  semántica e funcional  se dean de forma simultánea,
conseguindo así a súa apreciación global.

Un obxectivo prioritario que lle ha dar sentido hoxe ao estudo da Historia da Arte é a
re-flexión sobre a condición da arte e a ductilidade das súas fronteiras; é necesario introducir
ao alumnado no complexo debate da nova función da arte, nos seus innovadores impulsos
tecnoló- xicos,  nas súas influenzas, etc.  O seu coñecemento preparará ao alumnado para
percibir  mellor  o  mundo  actual,  un  mundo  de  imaxes  (cómic,  vídeo-clips...),  e  para
desenvolver un pensamento crítico diante desas imaxes (consumismo, “marquismo”...).

O feito artístico non é nunca un feito illado, senón que é sempre resposta a unha serie
de  estímulos  culturais  e  sociais:  estudar  os  fenómenos  artísticos  relacionándoos  co  seu
contexto histórico, desenvolverá no alumnado o respecto e a comprensión de culturas visuais
diferentes  á  nosa,  capacitarao  para  analizar  os  diferentes  factores  que  inciden  no  feito
artístico e na modificación dos valores estéticos ao longo da historia en función dos cambios
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de mentalidade, e posibilitará, ademais, o
coñecemento,  valoración  e  deleite  do  patrimonio  histórico-artístico  (especialmente  o  de
Galicia).  Desta forma, será necesario que o alumnado, para entender unha obra de arte,
recree  o  escenario  no  que  se  realizou  (lugar,  sociedade,  función...),  o  que  implica  o
coñecemento  e  comprensión  dunha  época  determinada  e  a  interrelación  entre  as
peculiaridades desa época e doutras diferentes da historia da humanidade.
         O desenvolvemento desta materia debe contribuír a que o alumnado adquira as
seguintes capacidades:
      -

CONTIDOS, CRITERIOS E TEMPORALIZACIÓN

Temporaliz
ación

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque  1.  Raíces  da  arte  europea:  o  legado  da  arte
clásica

3 sesións  B1.1.  Grecia,
creadora  da
linguaxe clási-
ca:  principais
manifesta-
cións.

 B1.1.  Re-
coñecer   e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte grega,
en relación
co seu con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

 HAB1.1.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais da
arte  grega  e  a
súa evolución no
tempo a partir de
fontes  históricas
ou  historiográfi-
cas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB1.1.2. Define
o  concepto  de
orde  arquitectó-
nica  e  compara
as  tres  ordes  da
arquitectura gre-
ga.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB1.1.3.  Des-
cribe  os  tipos  de
templo grego, con
referencia  ás  ca-

 CCEC

 CCL
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racterísticas  ar-
quitectónicas e a
decoración  escul-
tórica.

10 sesións  B1.2.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  Gre-
cia.

 B1.2.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arte
grega,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB1.2.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas
gregas:  Parte-
nón, Tribuna das
Cariátides  do
Erecteion,  tem-
plo  de  Atenea
Niké.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB1.2.2.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  escultu-
ras  gregas: Dis-
cóbolo  (Mirón),
Doríforo  (Policle-
to),  frontón  do
Partenón  (Fi-
dias),  Hermes
con Dioniso neno
(Praxíteles), Apo-
xiomenos  (Lisi-
po),  Ménade
(Scopas)Venus de
Cnido(Praxíte-
les).

 CCEC

 CCL

 CAA

3 sesións  B1.3.  Visión
do  clasicismo
en  Roma.  A
arte na Hispa-
nia romana.

 B1.3.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  roma-
na,  en  re-

 HAB1.3.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais da
arte  romana e  a
súa evolución no
tempo a partir de
fontes  históricas
ou  historiográfi-
cas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB1.3.2.  Espe-
cifica as  achegas

 CCEC

IES FÉLIX MURIEL| 147

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



lación  co
seu  con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

da  arquitectura
romana  en  rela-
ción coa grega.

 CCL

 CAA

 HAB1.3.3.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas  e  fun-
cións  dos  princi-
pais tipos de edi-
ficio romanos.

 CCEC

 CCL

 HAB1.3.4.  Com-
para o templo e o
teatro  romanos
cos  respectivos
gregos.

 CCEC

 CCL

 CAA

4 sesións  B1.4.  Comen-
tario de  obras
de arte: Roma.

 B1.4.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da arte ro-
mana,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB1.4.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  ro-
manas:  Panteón
de  Roma,  teatro
de  Mérida,  Coli-
seo  de
Roma, acueduto
de  Segovia,  arco
de Tito en Roma.

 CCEC

 CCL

 CAA

Bloque 2. Nacemento da tradición artística occidental: a
arte medieval
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1 sesión  B2.1.  Achega
cristiá  na  ar-
quitectura

 B2.1.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte paleo-
cristiá,  en
relación co
seu  con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

 HAB2.1.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais da
arte  paleocristiá
e a súa evolución
no tempo a partir
de fontes históri-
cas  ou  historio-
gráficas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.1.2.  Des-
cribe  a  orixe,  a
características  e
a  función da ba-
sílica  paleocris-
tiá.

 CCEC

 CCL

 CSC

1 sesión  B2.2.  Arte  bi-
zantina.

 B2.2.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  bi-
zantina,
en relación
co seu con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

 HAB2.2.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais da
arte  bizantina  a
partir  de  fontes
históricas ou his-
toriográficas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.2.2.  Expli-
ca a arquitectura
bizantina  a  tra-
vés da igrexa de
Santa  Sofía  de
Constantinopla.

 CCEC

 CCL

 CAA

1 sesión  B2.3.  Comen-
tario de  obras
de  arte  bi-
zantina

 B2.3.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da arte bi-
zantina,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-

 HAB2.3.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  a  igre-
xa de Santa Sofía
de  Constantino-
pla.

 CCEC

 CCL

 CAA
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ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

2 sesións  B2.4.  Arte
prerrománica.

 B2.4.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  pre-
rrománica,
relacio-
nando
cada  un
dos  seus
estilos  cos
seus  res-
pectivos
contextos
históricos
e  cultu-
rais.

 HAB2.4.1. Define
o  concepto  de
arte  prerrománi-
ca e especifica as
súas  manifesta-
cións  en  España
e en Galicia.

 CCEC

 CCL

 HAB2.4.2.  Iden-
tifica  e  clasifica
razoadamente no
seu  estilo  as  se-
guintes  obras:
Santa  María  do
Naranco  (Ovie-
do),  Santa  Com-
ba  de  Bande  e
San  Miguel  de
Celanova  (Ou-
rense).

 CCEC

 CCL

 CAA

2 sesións  B2.5. Configu-
ración  e  des-
envolvemento
da  arte  romá-
nica. Igrexas e
mosteiros. Ico-
nografía  ro-
mánica.

 B2.5.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  romá-
nica,  en
relación co
seu  con-
texto  his-
tórico  e

 HAB2.5.1.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas xerais da
arte  románica  a
partir  de  fontes
históricas ou his-
toriográficas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.5.2.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas e as fun-
ción  das  igrexas
e  dos  mosteiros
na  arte  románi-
ca.

 CCEC

 CCL

 CSC
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cultural.  HAB2.5.3.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas  da  escultu-
ra  románica  con
especial  referen-
cia á iconografía.

 CCEC

 CCL

9 sesións  B2.6.  Comen-
tario de  obras
de  arte  romá-
nica.

 B2.6.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da arte ro-
mánica,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB2.6.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  o  inte-
rior  da  Catedral
de Santiago, o in-
terior  do Mostei-
ro de Oseira , as
esculturas  romá-
nicas da Portada
de  Praterías  e
Pórtico da Gloria
da  Catedral  de
Santiago.

 CCEC

 CCL

 CAA

3,5 sesións  B2.7.  Achega
do  Gótico:  ex-
presión dunha
cultura  urba-
na. A catedral
e a arquitectu-
ra civil. Moda-
lidades  escul-
tóricas.  Pintu-
ra  italiana  e
flamenga,
orixe  da  pin-
tura moderna.

 B2.7,  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  góti-
ca, en rela-
ción co seu
contexto
histórico  e
cultural.

 HAB2.7.1.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas xerais da
arte gótica a par-
tir de fontes his-
tóricas  ou  histo-
riográficas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.7.2.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas e a evolu-
ción da arquitec-
tura gótica  e  es-
pecifica  os  cam-
bios  introducidos
respecto  á romá-
nica.

 CCEC

 CCL

 CAA
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 HAB2.7.3.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas e a evolu-
ción da escultura
gótica, e especifi-
ca  as  súas  dife-
renzas  tipolóxi-
cas,  formais  e
iconográficas res-
pecto á escultura
románica.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.7.4.  Reco-
ñece e explica as
innovacións  da
pintura de Giotto
e do Trecento ita-
liano  respecto  á
pintura románica
e bizantina.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.7.5.  Expli-
ca as innovacións
da  pintura  fla-
menga  do  século
XV  e  cita  al-
gunhas obras dos
seus  principais
representantes.

 CCEC

 CCL

 CAA

1/2 sesión  B2.8.  Función
social  da  arte
gótica.

 B2.8.  Ex-
plicar  a
función so-
cial  da
arte  góti-
ca,  especi-
ficando  o
papel  de-
sempeña-
do  por
clientes  e
artistas,  e
as  rela-
cións entre
eles.

 HAB2.8.1.  Espe-
cifica  as  rela-
cións entre artis-
tas  e  clientes  da
arte  gótica,  e  a
súa  variación
respecto  ao  ro-
mánico.

 CCEC

 CCL

 CSC

 CAA

7 sesións  B2.9.  Comen-  B2.9.  Cla-  HAB2.9.1.  Iden-  CCEC
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tario de  obras
de arte gótica.

sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da arte gó-
tica,  apli-
cando  un
método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  gó-
ticas: fachada oc-
cidental  da  cate-
dral  de  Reims,
Portada  Real  da
Catedral  de
Chartres.

 CCL

 CAA

 HAB2.9.2.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  o  grupo
da Anunciación e
a  Visitación  da
catedral  de  Rei-
ms.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB2.9.3.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  pinturas
góticas:  escena
de  "O  pranto
ante  Cristo  mor-
to e O bico de Xu-
das",  de  Giotto,
na  Capela  Scro-
vegni  de  Padua,
"Matrimonio  Ar-
nolfini"  e  “Virxe
do chanceler  Ro-
llin”  de Jan Van
Eyck.

 CCEC

 CCL

 CAA
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Bloque 3. Desenvolvemento e evolución da arte europea
no mundo moderno

4, 5 sesións  B3.1.  Renace-
mento.  Pa-
tróns  e  artis-
tas.  Orixe  e
desenvolve-
mento da nova
linguaxe  en
arquitectura,
escultura  e
pintura. Ache-
gas  de  gran-
des artistas do
Renacemento
italiano.

 B3.1.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte do Re-
nacemen-
to, en rela-
ción co seu
contexto
histórico  e
cultural.

 HAB3.1.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais do
Renacemento ita-
liano e a súa pe-
riodización a par-
tir de fontes his-
tóricas  ou  histo-
riográficas.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.1.2.  Espe-
cifica as  caracte-
rísticas da arqui-
tectura  renacen-
tista  italiana  e
explica  a  súa
evolución,  desde
o  Quattrocento
ao manierismo.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.1.3.  Espe-
cifica as  caracte-
rísticas da escul-
tura renacentista
italiana e explica
a  súa  evolución,
desde o Quattro-
cento  ao  manie-
rismo.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.1.4.  Espe-
cifica as  caracte-

 CCEC

IES FÉLIX MURIEL| 154

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



rísticas da pintu-
ra  renacentista
italiana e explica
a  súa  evolución,
desde o Quattro-
cento  ao  manie-
rismo.

 CCL

 CAA

 HAB3.1.5.  Com-
para  a  pintura
italiana  do  Qua-
ttrocento coa dos
pintores  góticos
flamengos  con-
temporáneos.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.1.6.  Expli-
ca a peculiarida-
de da pintura ve-
neciana  do  Cin-
quecento  e  cita
os  artistas  máis
representativos.

 CCEC

 CCL

 CAA

1/2 sesión  B3.2.  Función
social  da  arte
no  Renace-
mento

 B3.2.  Ex-
plicar  a
función so-
cial  da
arte  espe-
cificando  o
papel  de-
sempeña-
do  por  pa-
tróns,  aca-
demias,
clientes  e
artistas,  e
as  rela-
cións entre
eles.

 HAB3.2.1.  Des-
cribe  a  práctica
do  patrocinio  no
Renacemento ita-
liano  e  as  novas
reivindicacións
dos  artistas  en
relación  co  seu
recoñecemento
social e a nature-
za do seu labor.

 CCEC

 CCL

 CSC

12 sesións  B3.3.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  arte
do  Renace-
mento.

 B3.3.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas

 HAB3.3.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  do
Renacemento ita-

 CCEC

 CCL

 CAA
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da arte  do
Renace-
mento,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

liano:  cúpula  de
Santa María das
Flores,  interior
da igrexa de San
Lorenzo  e  Pala-
cio  Pitti  de  Bru-
nelleschi;  templo
de San Pietro in
Montorio  en
Roma,  de  Bra-
mante; cúpula de
San Pedro do Va-
ticano, de Miche-
langelo.

 HAB3.3.2.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  escultu-
ras  do  Renace-
mento  italiano:
 “David”  e  "Ga-
ttamelata",  de
Donatello;  "Pie-
dade"  do  Vati-
cano,  "David",
"Piedade  Ronda-
mini"  e  as  tum-
bas mediceas, de
Michelangelo.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.3.3.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  pinturas
do  Renacemento
italiano:  "O  tri-
buto  da  moeda"
de  Masaccio;  "A
Virxe das rochas"
e  "A  Gioconda",
de  Leonardo  da
Vinci;  "A  Escola
de  Atenas"  e  “A
Virxe  da  prade-

 CCEC

 CCL

 CAA
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ría ou a do xílga-
ro”  de  Rafael;  a
bóveda e o "Xuízo
Final" da Capela
Sixtina,  de  Mi-
chelangelo  e
“Amor  sacro  e
Amor  profano”  e
“Retrato  de  Car-
los  V  na  batalla
de  Mülberg”de
Tiziano.

2 sesións  B3.4. A recep-
ción da estéti-
ca  renacentis-
ta na Penínsu-
la Ibérica.

 B3.4.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  espa-
ñola  do
Renace-
mento,  en
relación co
seu  con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

 HAB3.4.1.  Espe-
cifica as  caracte-
rísticas  peculia-
res  do  Renace-
mento español en
comparación  co
italiano.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.4.2.  Des-
cribe a evolución
da  arquitectura
renacentista  es-
pañola.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.4.3.  Expli-
ca a peculiarida-
de  da  escultura
renacentista  es-
pañola.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.4.4.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas  da  pintura
de  El  Greco  a
través dalgunhas
das  súas  obras
máis  representa-
tivas.

 CCEC

 CCL

 CAA

4 sesións  B3.5.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  arte
española  do
Renacemento.

 B3.5.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas

 HAB3.5.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  a  se-
guinte  obra  ar-
quitectónica  do
Renacemento  es-

 CCEC

 CCL

 CAA
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da arte es-
pañola  do
Renace-
mento,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

pañol:  Mosteiro
de  San  Lorenzo
de El Escorial, de
Juan de Herrera.

 HAB3.5.2.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  pinturas
de  El  Greco:  "O
martirio  de  San
Mauricio", "O en-
terro do Señor de
Orgaz", "A adora-
ción  dos  pasto-
res".

 CCEC

 CCL

 CAA

3,5 sesións  B3.6. Unidade
e  diversidade
do  Barroco.
Linguaxe  ar-
tística  ao  ser-
vizo  do  poder
civil  e  ecle-
siástico. Urba-
nismo barroco.
Igrexas  e  pa-
zos. Principais
tendencias.

 B3.6.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte do Ba-
rroco,  en
relación co
seu  con-
texto  his-
tórico  e
cultural.

 HAB3.6.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas esenciais do
Barroco.

 CCEC

 CCL

 HAB3.6.2.  Espe-
cifica  as  diferen-
zas  entre  a  con-
cepción  barroca
da arte e a rena-
centista.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.6.3.  Com-
para  a  arquitec-
tura  barroca  coa
renacentista.

 CCEC

 CCL

 CAA



 HAB3.6.4.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas  xerais  do
urbanismo barro-
co.

 CCEC

 CCL

 HAB3.6.5.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas xerais da
pintura barroca e

 CCEC

 CCL

 CAA
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especifica as dife-
renzas  entre  a
Europa católica e
a protestante.

 CSC

 HAB3.6.6.  Dis-
tingue e caracte-
riza  as  grandes
tendencias  da
pintura  barroca
en  Italia  e  os
seus  principais
representantes.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.6.7.  Espe-
cifica  as  peculia-
ridades da pintu-
ra  barroca  fla-
menga  e  holan-
desa.

 CCEC

 CCL

 CAA

1/2 sesión  B3.7.  Función
social  da  arte
no Barroco.

 B3.7.  Ex-
plicar  a
función so-
cial  da
arte  espe-
cificando  o
papel  de-
sempeña-
do  por  pa-
tróns,  aca-
demias,
clientes  e
artistas,  e
as  rela-
cións entre
eles.

 HAB3.7.1.  Des-
cribe o papel de-
sempeñado  no
século  XVIII  po-
las academias en
toda  Europa  e,
en  particular,
polo Salón de Pa-
rís.

 CCEC

 CCL

 CSC

4 sesións  B3.8.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  arte
do Barroco.

 B3.8.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arte  do
Barroco,

 HAB3.8.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  do
Barroco  europeo
do  século  XVII:
fachada  de  San

 CCEC

 CCL

 CAA
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aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

Pedro  do  Vati-
cano,  de  Carlo
Maderno;  colum-
nata da praza de
San Pedro do Va-
ticano  e  Balda-
quino de San Pe-
dro  do  Vaticano
de Bernini.

 HAB3.8.2.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  escultu-
ras  de  Bernini:
"Apolo"  e  "Da-
fne", "A éxtase de
Santa Teresa".

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.8.3.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  pinturas
do Barroco  euro-
peo  do  século
XVII:  "Vocación
de San Mateo" e
"O  enterro  de
Cristo”  de  Cara-
vaggio.

 CCEC

 CCL

 CAA

3 sesións  B3.9.  Barroco
hispánico.  Ur-
banismo  e  ar-
quitectura.
Imaxinaría
barroca. Ache-
ga  da  pintura
española:
grandes  figu-
ras  do  Século
de Ouro.

 B3.9.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte  espa-
ñola  do
Barroco,
en relación
co seu con-
texto  his-

 HAB3.9.1.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas do urbanis-
mo  barroco  en
España  e  a  evo-
lución  da  arqui-
tectura  española
durante  o  século
XVII.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.9.2.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas da imaxina-
ría barroca espa-
ñola  do  século
XVII e compara a

 CCEC

 CCL

 CAA
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tórico  e
cultural.

escola castelá coa
andaluza.

 HAB3.9.3.  Expli-
ca  as  caracterís-
ticas  xerais  da
pintura  española
do século XVII.

 CCEC

 CCL

 HAB3.9.4.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas  e  evolu-
ción  da  pintura
de  Velázquez  a
través dalgunhas
das  súas  obras
máis  significati-
vas.

 CCEC

 CCL

 CAA

1 sesións  B3.10. Comen-
tario de  obras
de  arte:  arte
española  do
Barroco.

 B3.10.
Clasificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da arte es-
pañola  do
Barroco,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB3.10.1. Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  do
Barroco  español
(galego) do século
XVII:  Torre  do
Reloxo  da  Cate-
dral  de  Santiago
de  Compostela”
de Andrade.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.10.2. Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  escultu-
ras  do  Barroco
español do século
XVII: "Cristo xa-
cente”  de  Grego-
rio Fernández.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB3.10.3. Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as se-
guintes  pinturas
españolas do Ba-
rroco  español  do

 CCEC

 CCL

 CAA
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século  XVII:  "O
augador de Sevi-
lla,  "A fragua de
Vulcano", "A ren-
dición  de
Breda",”O  Bufón
do Pablos de Va-
lladolid”  e"As
meninas" de  Ve-
lázquez.

1 sesión  B3.11.  Século
XVIII.  Mante-
mento  do  Ba-
rroco.  Refina-
mento  rococó.
Neoclasicismo
e  Romanticis-
mo.

 B3.11.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
arte do sé-
culo XVIII,
relacio-
nando
cada  un
dos  seus
estilos  cos
seus  res-
pectivos
contextos
históricos
e  cultu-
rais.

 HAB3.11.1.  Ex-
plica  o  século
XVIII  como  épo-
ca  de  coexisten-
cia de vellos e no-
vos  estilos  artís-
ticos nun contex-
to  histórico  de
cambios  profun-
dos.

 CCEC

 CCL

 CAA

 CSC

 HAB3.11.2.  Dis-
tingue entre a co-
rrente  tradicio-
nal e a clasicista
da  arquitectura
barroca  española
do século XVIII.

 CCEC

 CCL

 CAA

2 sesións  B3.12. Comen-
tario de  obras
de  arte:  arte
do século XVI-
II.

 B3.12.
Clasificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arte  do
século
XVIII,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-

 HAB3.12.1. Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas  do
século  XVIII:  fa-
chada  do  Obra-
doiro da catedral
de  Santiago  de
Compostela de
Casas e Novoa  e
a  Fachada  de
Santa  Clara  de

 CCEC

 CCL

 CAA
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tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

Santiago”  de  Si-
món Rodríguez.

Bloque  4.  O  século  XIX:  a  arte  dun  mundo  en
transformación

1,5 sesións  B4.1. A figura
de Goya.

 B4.1.  Ana-
lizar  a
obra  de
Goya  e
identificar
nela  os
trazos pro-
pios  das
correntes
da  súa
época  e  os
que antici-
pan  diver-
sas  van-
gardas
posterio-
res.

 HAB4.1.1. Anali-
za a evolución da
obra  de  Goya
como  pintor  e
gravador,  desde
a  súa  chegada  á
Corte  ata  o  seu
exilio  final  en
Bordeos.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB4.1.2.  Com-
para  a  visión  de
Goya  nas  series
de  gravados  "Os
caprichos"  e  "Os
disparates  ou
proverbios".

 CCEC

 CCL

 CAA

3,5 sesións  B4.2.  Comen-
tario de  obras
de arte: Goya.

 B4.2.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
de  Goya,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-

 HAB4.2.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  obras  de
Goya:  "O  oleiro
valenciano",  "A
familia de Carlos
IV", "O 2 de maio
de  1808  en  Ma-
drid" ("A loita cos
mamelucos"), "Os

 CCEC

 CCL

 CAA
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tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

fusilamentos  do
3  de  maio  de
1808"  ,  “As  Ma-
jas” e “El Aquela-
rre”

2 sesións  B4.3.  Evolu-
ción da pintu-
ra:  Romanti-
cismo,  Realis-
mo,  Impresio-
nismo  e  Sim-
bolismo.  Os
postimpresio-
nistas,  xerme
das vangardas
pictóricas  do
século XX.

 B4.3.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  da
pintura  do
século
XIX,  rela-
cionando
cada  un
dos  seus
estilos  cos
seus  res-
pectivos
contextos
históricos
e  cultu-
rais.

 HAB4.3.1.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas  do  Ro-
manticismo  na
pintura.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB4.3.2.  Expli-
ca o Realismo e a
súa  aparición  no
contexto  dos
cambios sociais e
culturais  de  me-
diados  do  século
XIX.

 CCEC

 CCL

 CSC

 HAB4.3.3.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas xerais do
Impresionismo  e
o  Neoimpresio-
nismo.

 CCEC

 CCL

 HAB4.3.4. Define
o  concepto  de
postimpresionis-
mo  e  especifica
as  achegas  de
Cézanne  e  Van
Gogh  como  pre-
cursores  das
grandes  corren-
tes  artísticas  do
século XX.

 CCEC

 CCL

 CAA
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 HAB4.3.5.  Expli-
ca  o  Simbolismo
de finais do sécu-
lo XIX como reac-
ción  fronte  ao
Realismo  e  ao
Impresionismo.

 CCEC

 CCL

 CAA

1/2 sesión  B4.4.  Función
social  da  arte
no século XIX.

 B4.4.  Ex-
plicar  a
evolución
cara  á  in-
dependen-
cia dos ar-
tistas  res-
pecto  aos
clientes,
especifi-
cando  o
papel  de-
sempeña-
do  polas
academias,
os  salóns,
as galerías
privadas  e
os  mar-
chantes.

 HAB4.4.1.  Expli-
ca  os  cambios
que  se  producen
no  século  XIX
nas relacións en-
tre  artistas  e
clientes,  referi-
dos á pintura.

 CCEC

 CCL

 CSC

3,5 sesións  B4.5.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  o  sé-
culo XIX.

 B4.5.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da pintura
do  século
XIX,  apli-
cando  un
método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-

 HAB4.5.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  pinturas
do  século  XIX:
"Almorzo sobre a
herba",  de  Ma-
net;  "Impresión,
sol  nacente"  e  a
serie sobre a Ca-
tedral  de  Ruán,
de Monet; "Natu-
reza  morta  con
tarteira”de  Cé-
zanne;  "habita-
ción de Arlés” de

 CCEC

 CCL

 CAA
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mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

Van  Gogh;  "Vi-
sión  despois  do
sermón" de Gau-
guin.

Bloque 5.  A  ruptura  da  tradición:  a  arte  na  primeira
metade do século XX

4 sesións  B5.1.  O  fenó-
meno das van-
gardas nas ar-
tes  plásticas:
Fauvismo, Cu-
bismo,  Futu-
rismo,  Expre-
sionismo,  pin-
tura  abstrac-
ta,  Dadaísmo
e Surrealismo.

 B5.1.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  das
vangardas
artísticas
das  artes
plásticas
na  primei-
ra  metade
do  século
XX,  rela-
cionando
cada  unha
delas  cos
seus  res-
pectivos
contextos
históricos
e  cultu-
rais.

 HAB5.1.1. Define
o  concepto  de
vangarda  artísti-
ca en relación co
acelerado  ritmo
de cambios na so-
ciedade da época
e  a  liberdade
creativa  dos/das
artistas  iniciada
na centuria ante-
rior.

 CCEC

 CCL

 CSC

 HAB5.1.2.  Des-
cribe a orixe e as
características do
Fauvismo.

 CCEC

 CCL

 HAB5.1.3.  Des-
cribe o proceso de
xestación e as ca-
racterísticas  do
Cubismo,  distin-
guindo  entre  o
Cubismo  analíti-
co e o sintético.

 CCEC

 CCL

 CAA

 CSC

 HAB5.1.4.  Iden-
tifica  os  antece-
dentes  do  expre-
sionismo no sécu-
lo XIX, explica as
súas característi-
cas xerais.

 CCEC

 CCL

 CAA

IES FÉLIX MURIEL| 166

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



 HAB5.1.5.  Des-
cribe o proceso de
xestación e as ca-
racterísticas  da
pintura  abstrac-
ta,  distingue  a
vertente cromáti-
ca  e  a  xeométri-
ca.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB5.1.6.  Des-
cribe  as  caracte-
rísticas  do  Dad-
aísmo como acti-
tude provocadora
nun  contexto  de
crise.

 CCEC

 CCL

 CSC

 HAB5.1.7.  Expli-
ca a orixe, as ca-
racterísticas e os
obxectivos do Su-
rrealismo.

 CCEC

 CCL

 HAB5.1.8.  Expli-
ca a importancia
dos  pintores  es-
pañois  Picasso,
Miró  e  Dalí  no
desenvolvemento
das  vangardas
artísticas.

 CCEC

 CCL

6 sesións  B5.2.  Comen-
tario de  obras
de  arte:  a
plástica  na
primeira  me-
tade do século
XX.

 B5.2.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da plástica
da  primei-
ra  metade
do  século
XX,  apli-
cando  un
método
que abran-

 HAB5.2.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  obras:”A
vida”, "As señori-
tas  de  Aviñón",
"A moza da man-
dolina”,  "Tres
mulleres  nunha
fonte”,  “Pablo
vestido  de  Arle-
quín”,  “Os  tres
músicos”,  "Guer-
nica" e “As Meni-

 CCEC

 CCL

 CAA
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ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

nas”  de  Picasso;
"O  berro",  de
Munch;”A  raia
verde “ de Matis-
se;  "Pintura  con
tres manchas” de
Kandinsky;  "Ta-
boa nº 1” de Mon-
drian;  "L.H.O.O-
.Q.",  de  Du-
champ;  "A  per-
sistencia  da  me-
moria", de Dalí.

2 sesións  B5.3.  Renova-
ción  da  lin-
guaxe  arqui-
tectónica:  o
funcionalismo
do Movemento
Moderno  e  a
arquitectura
orgánica.

 B5.3.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais da ar-
quitectura
da  primei-
ra  metade
do  século
XX,  rela-
cionando
cada  unha
delas  cos
seus  res-
pectivos
contextos
históricos
e  cultu-
rais.

 HAB5.3.1.  Expli-
ca  o  proceso  de
configuración  e
os  trazos  esen-
ciais  do  Move-
mento  Moderno
en arquitectura.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB5.3.2.  Espe-
cifica as  achegas
da  arquitectura
orgánica  ao  Mo-
vemento  Mo-
derno.

 CCEC

 CCL

 CAA

2 sesións  B5.4.  Comen-
tario de  obras
de arte: arqui-
tectura da pri-
meira  metade
do século XX.

 B5.4.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arqui-
tectura  da
primeira

 HAB5.4.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes obras ar-
quitectónicas:
“Vila  Saboia”  en
Poissy  (Francia)
e  “A  igrexa  de
Ronchamp” de Le

 CCEC

 CCL

 CAA
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metade  do
século  XX,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

Corbusier;  “casa
Kaufman”  (Casa
da  Cascada),  de
Frank Lloyd Wri-
ght.

Bloque 6.  A universalización da arte desde a segunda
metade do século XX

1, 5 sesión  B6.1.  Predo-
minio  do  Mo-
vemento  Mo-
derno ou Esti-
lo  Internacio-
nal  en  arqui-
tectura.  A  ar-
quitectura  á
marxe do esti-
lo  internacio-
nal:  High
Tech,  arqui-
tectura  Pos-
moderna e De-
construción.

 B6.1.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais da ar-
quitectura
desde a se-
gunda  me-
tade do sé-
culo  XX,
enmarcán-
doa  nas
novas rela-
cións entre
clientes,
artistas  e
público
que  carac-
terizan  ao
mundo  ac-
tual.

 HAB6.1.1.  Expli-
ca  o  papel  de-
sempeñado  no
proceso  de  uni-
versalización  da
arte polos medios
de  comunicación
de masas e as ex-
posicións e feiras
internacionais de
arte.

 CCEC

 CCL

 CSC

 HAB6.1.2.  Expli-
ca  as  razóns  do
mantemento  e  a
difusión  interna-
cional  do  Move-
mento  Moderno
en arquitectura.

 CCEC

 CCL

 HAB6.1.3.  Dis-
tingue e describe
as características
doutras  tenden-
cias arquitectóni-
cas  á  marxe  do
Movemento  Mo-

 CCEC

 CCL

 CAA
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derno  ou  Estilo
Internacional, en
particular a High
Tech,  a  posmo-
derna e a decons-
trución.

1/2 sesión  B6.2.  Comen-
tario de  obras
de arte: arqui-
tectura  desde
a segunda me-
tade do século
XX.

 B6.2.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arqui-
tectura
desde a se-
gunda  me-
tade do sé-
culo  XX,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB6.2.1.  Iden-
tifica,  analiza  e
comenta  as  se-
guintes  obras:
"Fábrica  de  Co-
ca-Cola” en A Co-
ruña  de  Fern-
nández Albalat.

 CCEC

 CCL

 CAA

1 sesión  B6.3.  Artes
plásticas:  das
segundas van-
gardas  á  pos-
modernidade.

 B6.3.  Re-
coñecer  e
explicar as
concep-
cións  esté-
ticas  e  as
caracterís-
ticas  esen-
ciais  das
artes  plás-
ticas desde
a  segunda
metade  do
século  XX,

 HAB6.3.1.  Expli-
ca  e  compara  o
Informalismo eu-
ropeo e o Expre-
sionismo abstrac-
to  norteameri-
cano.

 CCEC

 CCL

 CAA

 HAB6.3.2.  Dis-
tingue  e  explica
algunhas  das
principais  co-
rrentes  figurati-
vas: Pop-Art.

 CCEC

 CCL

 CAA
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no  marco
das  novas
relacións
entre
clientes,
artistas  e
público
que  carac-
terizan  o
mundo  ac-
tual.

2 sesións  B6.4.  Comen-
tario de  obras
de arte: a arte
desde a segun-
da  metade  do
século XX.

 B6.4.  Cla-
sificar,
analizar  e
comentar
obras  sig-
nificativas
da  arte
desde a se-
gunda  me-
tade do sé-
culo  XX,
aplicando
un  método
que abran-
ga diferen-
tes  enfo-
ques  (téc-
nico,  for-
mal,  se-
mántico,
cultural,
sociolóxico
e  históri-
co).

 HAB6.4.1.  Iden-
tifica o autor e a
corrente artística
(non  necesaria-
mente o título), e
analiza e comen-
ta  as  seguintes
obras: "Marrón e
Ocre” de Tapies; ;
"Número  1",  de
J. Pollock;    "Ma-
rilyn  Monroe"
(serigrafía  de
1967)  e  “Sopa
Campbell’s” de
A.  Warhol;  “Nu
con pirámide” de
Roy Lichtenstein

 CCEC

 CCL

 CAA

Bloque 7. O vocabulario artístico

Sesións
incluidas
nas
establecidas
para  os
diferentes
bloques  de
contidos

 B7.1.  Vocabu-
lario artístico.

 B7.1.  Uti-
lizar a ter-
minoloxía
específica
da  arte
nas exposi-
cións  orais
e  escritas,

 HAB7.1.1.  Utili-
za con corrección
a  terminoloxía
específica das ar-
tes  en  exposi-
cións  orais  e  es-
critas.

 CCEC

 CCL
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denomi-
nando  con
precisión
os  elemen-
tos  e  as
técnicas
principais.

ADECUACIÓN DOS ESTÁNDARES AOS CONTIDOS MÍNIMOS

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos

 B1.1. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da  arte
grega,  en  relación  co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB1.1.1.  Explica  as
características  esen-
ciais da arte grega e a
súa evolución no tempo
a partir de fontes histó-
ricas  ou  historiográfi-
cas.

 Non hai contido mínimo

 HAB1.1.2. Define o con-
cepto de orde arquitec-
tónica  e  compara  as
tres  ordes  da  arquitec-
tura grega.

 Diferernciar as tres or-
des cos seus elementos
fundamentais

 HAB1.1.3.  Describe  os
tipos  de  templo  grego,
con referencia ás carac-
terísticas  arquitectóni-
cas  e  a  decoración  es-
cultórica.

 Comprender  a  evolu-
ción  da  tipoloxía  tem-
plaria.

 Identificar as partes do
templo

 B1.2.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
grega, aplicando un mé-
todo  que  abranga  dife-
rentes  enfoques  (técni-
co,  formal,  semántico,

 HAB1.2.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  gregas:  Par-
tenón, Tribuna das Ca-
riátides  do  Erecteion,
templo de Atenea Niké.

 Coñecemento das carac-
terísticas  básicas  da
Acrólope e dos edificios
máis importantes
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cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB1.2.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  esculturas
gregas: Discóbolo  (Mi-
rón),  Doríforo  (Policle-
to), frontón do Partenón
(Fidias),  Hermes  con
Dioniso  neno  (Praxíte-
les), Apoxiomenos (Lisi-
po),  Ménade
(Scopas)Venus  de  Cni-
do(Praxíteles).

 Comprender  a  evolu-
ción da escultura grega

 Diferenciar  e  comentar
as  obras  máis  emble-
máticas

 B1.3. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte ro-
mana,  en  relación  co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB1.3.1.  Explica  as
características  esen-
ciais da arte romana e a
súa evolución no tempo
a partir de fontes histó-
ricas  ou  historiográfi-
cas.

 Características  da  arte
romana e principais di-
ferenzas ca arte grega

 HAB1.3.2. Especifica as
achegas  da  arquitectu-
ra  romana  en  relación
coa grega.

 Coñecer  as  inovacións
técnicas  da  arquitectu-
ra romana: bóvedas, cú-
pulas e materiais

 HAB1.3.3.  Describe  as
características  e  fun-
cións  dos  principais  ti-
pos de edificio romanos.

 Coñecer  as  novas  tipo-
loxías:  circos  ,termas,
basílicas…

 HAB1.3.4.  Compara  o
templo e o teatro roma-
nos cos respectivos gre-
gos.

 Identificar  as  diferen-
zas entre a arquitectu-
ra grega e romana

 B1.4.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
romana,  aplicando  un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB1.4.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  romanas:
Panteón de Roma, tea-
tro  de  Mérida,  Coliseo
de  Roma, acueduto  de
Segovia, arco de Tito en
Roma.

 Identificar  e  comentar
as obras máis sginifica-
tivas
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 B2.1. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da  arte
paleocristiá, en relación
co seu contexto históri-
co e cultural.

 HAB2.1.1.  Explica  as
características  esen-
ciais  da  arte  paleocris-
tiá e a súa evolución no
tempo a partir de fontes
históricas  ou  historio-
gráficas.

 Identificar os elementos
romanos e os elementos
novos da arte paleocris-
tíá.

 HAB2.1.2.  Describe  a
orixe,  a  características
e a función da basílica
paleocristiá.

 Causas da adopción da
basílica  como  templo
Cristián

 Partes da basílica

 B2.2. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte bi-
zantina,  en  relación  co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB2.2.1.  Explica  as
características  esen-
ciais  da  arte  bizantina
a partir de fontes histó-
ricas  ou  historiográfi-
cas.

 Rasgos  paleocristiás  e
elementos  novos  da
arte bizantina

 HAB2.2.2. Explica a ar-
quitectura  bizantina  a
través  da  igrexa  de
Santa  Sofía  de  Cons-
tantinopla.

 Identificación  e  comen-
tario de Santa Sofía

 B2.3.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
bizantina, aplicando un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB2.3.1.  Identifica,
analiza  e  comenta   a
igrexa  de  Santa  Sofía
de Constantinopla.

 O mesmo

 B2.4. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da  arte
prerrománica,  relacio-
nando cada un dos seus
estilos cos seus respec-

 HAB2.4.1. Define o con-
cepto de arte prerromá-
nica e especifica as súas
manifestacións  en  Es-
paña e en Galicia.

 Identificación  e  rasgos
principais  dos  estilos
prerrománicos  hispa-
nos: Visigodo, asturiano
e mozárabe

 HAB2.4.2.  Identifica  e  Identificar  e  comentas
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tivos  contextos  históri-
cos e culturais.

clasifica  razoadamente
no seu estilo as seguin-
tes obras: Santa María
do  Naranco  (Oviedo),
Santa Comba de Bande
e San Miguel  de  Cela-
nova (Ourense).

as obras máis senlleiras
dos devanditos estilos.

 B2.5. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte ro-
mánica,  en  relación  co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB2.5.1.  Describe  as
características  xerais
da arte románica a par-
tir  de  fontes  históricas
ou historiográficas.

 Resumir o contexto his-
tórico do Románico

 HAB2.5.2.  Describe  as
características e as fun-
ción  das  igrexas  e  dos
mosteiros na arte romá-
nica.

 As igrexas de pergrina-
xe.

 As abadías

 HAB2.5.3.  Explica  as
características da escul-
tura románica con espe-
cial  referencia  á  icono-
grafía.

 Fundamentos  teóricos
da pintura e a escultu-
ra  románicas.  Razóns
da súa iconografía

 B2.6.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
románica, aplicando un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB2.6.1.  Identifica,
analiza e comenta o in-
terior  da  Catedral  de
Santiago,  o  interior  do
Mosteiro de Oseira , as
esculturas  románicas
da Portada de Praterías
e  Pórtico  da  Gloria  da
Catedral de Santiago.

 Identificar  e  comentar
as obras máis senlleiras
do  Románico,  especial-
mente  a  Catedral  de
Santiago.

 B2.7, Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da  arte
gótica,  en  relación  co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB2.7.1.  Describe  as
características  xerais
da  arte  gótica  a  partir
de  fontes  históricas  ou
historiográficas.

 Sinalar  as  diferenzas
entre a arte gótica e a
románica

 Comprender o contexto
histórico no que xurde o
gótico.

 HAB2.7.2.  Describe  as
características e a evo-
lución  da  arquitectura
gótica  e  especifica  os

 Coñecer e identificar as
partes  dunha  catedral
románcia
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cambios  introducidos
respecto á románica.

 Comentar o interior e o
exterior destes edificios

 HAB2.7.3.  Describe  as
características e a evo-
lución da escultura gó-
tica,  e  especifica  as
súas  diferenzas  tipol-
óxicas, formais e icono-
gráficas  respecto  á  es-
cultura románica.

 Aportacións da escultu-
ra gótica a escultura oc-
cidental :  diferenzas ca
románica

 Coñecer  e  comentar as
obras máis salientabels
do periodo

 HAB2.7.4.  Recoñece  e
explica  as  innovacións
da pintura de  Giotto  e
do  Trecento  italiano
respecto  á  pintura  ro-
mánica e bizantina.

 Identificar  a  obra  de
Giotto e as súas aporta-
cións  á  pintura  euro-
pea.

 HAB2.7.5.  Explica  as
innovacións  da pintura
flamenga do século XV
e  cita  algunhas  obras
dos  seus  principais  re-
presentantes.

 Comprender  a  revolu-
ción do óleo e do lenzo

 B2.8.  Explicar  a  fun-
ción social da arte góti-
ca,  especificando  o  pa-
pel  desempeñado  por
clientes e artistas, e as
relacións entre eles.

 HAB2.8.1. Especifica as
relacións entre artistas
e clientes  da arte góti-
ca,  e  a  súa  variación
respecto ao románico.

 Comprender o contexto
histórico da pintura gó-
tica

 B2.9.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
gótica,  aplicando  un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB2.9.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  góticas:  fa-
chada occidental da ca-
tedral de Reims, Porta-
da Real da Catedral de
Chartres.

 Identificar  e  comentar
as obras máis senlleiras
do período

 HAB2.9.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  o
grupo da Anunciación e
a Visitación da catedral
de Reims.

 O mesmo
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 HAB2.9.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes pinturas góti-
cas: escena de "O pran-
to  ante  Cristo  morto  e
O  bico  de  Xudas",  de
Giotto, na Capela Scro-
vegni de Padua, "Matri-
monio Arnolfini" e “Vir-
xe do chanceler Rollin”
de Jan Van Eyck.

 O mesmo

 B3.1. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte do
Renacemento,  en  rela-
ción  co  seu  contexto
histórico e cultural.

 HAB3.1.1.  Explica  as
características  esen-
ciais  do  Renacemento
italiano e a súa periodi-
zación  a  partir  de  fon-
tes  históricas  ou histo-
riográficas.

 Comprender o contexto
histórico  do  Renace-
mento.

 HAB3.1.2. Especifica as
características  da  ar-
quitectura  renacentista
italiana e explica a súa
evolución, desde o Qua-
ttrocento  ao  manieris-
mo.

 Identificar os rasgos bá-
sicos da aquitectura re-
nacentista, e a súa evo-
lución  ao  longo  do  pe-
riodo

 HAB3.1.3. Especifica as
características da escul-
tura renacentista italia-
na e explica a súa evo-
lución, desde o Quattro-
cento ao manierismo.

 Identificar os rasgos bá-
sicos da  escultura  re-
nacentista, e a súa evo-
lución  ao  longo  do  pe-
riodo

 HAB3.1.4. Especifica as
características  da  pin-
tura renacentista italia-
na e explica a súa evo-

 Identificar os rasgos bá-
sicos da  pintura  rena-
centista, e a súa evolu-
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lución, desde o Quattro-
cento ao manierismo.

ción ao longo do periodo

 HAB3.1.5.  Compara  a
pintura  italiana  do
Quattrocento  coa  dos
pintores góticos flamen-
gos contemporáneos.

 Comparar as obras con
exemplos  anteriores  e
posteriores

 HAB3.1.6. Explica a pe-
culiaridade  da  pintura
veneciana  do  Cinque-
cento e cita os artistas
máis representativos.

 Indetificar  as  distintas
escolas  pictóricas:  flo-
rentina e veneciana.

 B3.2.  Explicar  a  fun-
ción social da arte espe-
cificando  o  papel  de-
sempeñado por patróns,
academias,  clientes  e
artistas,  e  as  relacións
entre eles.

 HAB3.2.1.  Describe  a
práctica  do  patrocinio
no  Renacemento  ita-
liano e as novas reivin-
dicacións  dos  artistas
en relación co seu reco-
ñecemento  social  e  a
natureza do seu labor.

 Coñecer o contexto his-
tórico e cultural do Re-
nacemento

 B3.3.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da arte do
Renacemento,  aplican-
do  un  método  que
abranga  diferentes  en-
foques (técnico,  formal,
semántico, cultural, so-
ciolóxico e histórico).

 HAB3.3.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  do  Renace-
mento  italiano:  cúpula
de  Santa  María  das
Flores, interior da igre-
xa de San Lorenzo e Pa-
lacio Pitti de Brunelles-
chi; templo de San Pie-
tro  in  Montorio  en
Roma,  de  Bramante;
cúpula de San Pedro do
Vaticano,  de  Michelan-
gelo.

 Indentificación  e  co-
mentario  das  obras
máis  senlleiras  do  pe-
riodo

 HAB3.3.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes esculturas do
Renacemento  italiano:
 “David”  e  "Gattamela-
ta",  de Donatello;  "Pie-

 Indentificación  e  co-
mentario  das  obras
máis  senlleiras  do  pe-
riodo
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dade" do Vaticano, "Da-
vid",  "Piedade  Ronda-
mini" e as tumbas me-
diceas,  de  Michelange-
lo.

 HAB3.3.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  pinturas  do
Renacemento  italiano:
"O tributo da moeda" de
Masaccio;  "A Virxe das
rochas" e "A Gioconda",
de  Leonardo  da  Vinci;
"A Escola de Atenas" e
“A Virxe da pradería ou
a do xílgaro” de Rafael;
a bóveda e o "Xuízo Fi-
nal" da Capela Sixtina,
de  Michelangelo  e
“Amor  sacro  e  Amor
profano”  e  “Retrato  de
Carlos V na batalla de
Mülberg”de Tiziano.

 Indentificación  e  co-
mentario  das  obras
máis  senlleiras  do  pe-
riodo

 B3.4. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte es-
pañola  do  Renacemen-
to,  en  relación  co  seu
contexto histórico e cul-
tural.

 HAB3.4.1. Especifica as
características  peculia-
res do Renacemento es-
pañol  en  comparación
co italiano.

 Indicar as principais di-
ferenzas entre o contex-
to italiano e o español

 HAB3.4.2.  Describe  a
evolución  da  arquitec-
tura renacentista espa-
ñola.

 Rasgos esenciais da ar-
quitectura  renacentista
hispana

 HAB3.4.3. Explica a pe-
culiaridade  da  escultu-
ra renacentista españo-
la.

 Rasgos esenciais da es-
cultura  renacentista
hispana

 HAB3.4.4.  Explica  as
características  da  pin-
tura de El Greco a tra-
vés dalgunhas das súas
obras  máis  representa-
tivas.

 Rasgos  esenciais  da
pintura   renacentista
hispana
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 B3.5.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
española  do  Renace-
mento,  aplicando  un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB3.5.1.  Identifica,
analiza e comenta a se-
guinte  obra  arquitectó-
nica  do  Renacemento
español:  Mosteiro  de
San Lorenzo de El  Es-
corial,  de  Juan  de  He-
rrera.

 Indentificación  e  co-
mentario  das  obras
máis  senlleiras  do  pe-
riodo

 HAB3.5.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  pinturas  de
El  Greco:  "O  martirio
de  San  Mauricio",  "O
enterro do Señor de Or-
gaz",  "A  adoración  dos
pastores".

 Indentificación  e  co-
mentario  das  obras
máis  senlleiras  do  pe-
riodo

 B3.6. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte do
Barroco,  en relación co
seu contexto histórico e
cultural.

 HAB3.6.1.  Explica  as
características  esen-
ciais do Barroco.

 Comprender  e  resumir
os rasgos fundamentais
do Barroco

 HAB3.6.2. Especifica as
diferenzas entre a con-
cepción barroca da arte
e a renacentista.

 Entender as  diferenzas
entre unha obra barro-
ca e outra renacentista

 HAB3.6.3.  Compara  a
arquitectura  barroca
coa renacentista.

 O mesmo

 HAB3.6.4.  Explica  as
características  xerais
do urbanismo barroco.

 Comprender  a  dimen-
sión urbanística  da ar-
guitectura  barroca  cos
exemplos  de  Roma  e
Santiago

 HAB3.6.5.  Describe  as
características  xerais
da pintura barroca e es-
pecifica  as  diferenzas
entre a Europa católica
e a protestante.

 Rasgos  básicos  da  pin-
tura barroca e identifi-
cación  das  principais
escolas

 HAB3.6.6.  Distingue  e
caracteriza  as  grandes
tendencias  da  pintura
barroca  en  Italia  e  os

 Rasgos  básicos  da  pin-
tura barroca e identifi-
cación  das  principais
escolas
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seus  principais  repre-
sentantes.

 HAB3.6.7. Especifica as
peculiaridades  da  pin-
tura  barroca  flamenga
e holandesa.

 Rasgos  básicos  da  pin-
tura barroca e identifi-
cación  das  principais
escolas

 B3.7.  Explicar  a  fun-
ción social da arte espe-
cificando  o  papel  de-
sempeñado por patróns,
academias,  clientes  e
artistas,  e  as  relacións
entre eles.

 HAB3.7.1.  Describe  o
papel  desempeñado  no
século XVIII polas aca-
demias en toda Europa
e,  en  particular,  polo
Salón de París.

 Comprender o contexto
histórico  da  ilustración
e  a  súa  influenza  na
pintura neoclásica

 Comparación de distin-
tos estilos

 B3.8.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da arte do
Barroco,  aplicando  un
método que abranga di-
ferentes  enfoques  (téc-
nico, formal, semántico,
cultural,  sociolóxico  e
histórico).

 HAB3.8.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  do  Barroco
europeo do século XVII:
fachada  de  San  Pedro
do  Vaticano,  de  Carlo
Maderno; columnata da
praza de San Pedro do
Vaticano  e  Baldaquino
de  San  Pedro  do  Vati-
cano de Bernini.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 HAB3.8.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes esculturas de
Bernini: "Apolo" e "Da-
fne", "A éxtase de Santa
Teresa".

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 HAB3.8.3.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  pinturas  do
Barroco  europeo do  sé-
culo XVII: "Vocación de
San Mateo"  e  "O ente-
rro de Cristo” de Cara-
vaggio.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B3.9. Recoñecer e expli-  HAB3.9.1.  Explica  as  Comprender  a  dimen-
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car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas esenciais da arte es-
pañola  do  Barroco,  en
relación co seu contexto
histórico e cultural.

características do urba-
nismo barroco en Espa-
ña e a evolución da ar-
quitectura española du-
rante o século XVII.

sión urbanística  da ar-
guitectura  barroca  cos
exemplos  de  Roma  e
Santiago

 HAB3.9.2.  Explica  as
características  da  ima-
xinaría barroca españo-
la do século XVII e com-
para  a  escola  castelá
coa andaluza.

 Rasgos  básicos  da  es-
cultura barroca españo-
la

 HAB3.9.3.  Explica  as
características  xerais
da pintura española do
século XVII.

 Rasgos  básicos  da  pin-
tura española

 HAB3.9.4.  Describe  as
características  e  evolu-
ción da pintura de Velá-
zquez  a  través  dal-
gunhas  das  súas  obras
máis significativas.

 Coñecer de forma resu-
mida a vida e etapas de
Velázquez

 B3.10. Clasificar, anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
española  do  Barroco,
aplicando  un  método
que abranga diferentes
enfoques  (técnico,  for-
mal,  semántico,  cultu-
ral,  sociolóxico  e  histó-
rico).

 HAB3.10.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  do  Barroco
español  (galego)  do  sé-
culo XVII: Torre do Re-
loxo  da  Catedral  de
Santiago  de  Composte-
la” de Andrade.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 HAB3.10.2.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes esculturas do
Barroco  español  do  sé-
culo  XVII:  "Cristo  xa-
cente” de Gregorio Fer-
nández.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 HAB3.10.3.  Identifica,
analiza  e  comenta
as seguintes  pinturas
españolas  do  Barroco
español do século XVII:

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras
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"O  augador  de  Sevilla,
"A fragua de Vulcano",
"A  rendición  de
Breda",”O Bufón do Pa-
blos de Valladolid” e"As
meninas" de Velázquez.

 B3.11.  Recoñecer  e  ex-
plicar  as  concepcións
estéticas  e  as  caracte-
rísticas  esenciais  da
arte  do  século  XVIII,
relacionando  cada  un
dos seus estilos cos seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

 HAB3.11.1.  Explica  o
século XVIII como épo-
ca  de  coexistencia  de
vellos  e  novos  estilos
artísticos  nun  contexto
histórico  de  cambios
profundos.

 Comprender  a  dimen-
sión urbanística  da ar-
guitectura barroca

 Comparar  estilos  dis-
tintos

 HAB3.11.2.  Distingue
entre  a  corrente  tradi-
cional e a clasicista da
arquitectura  barroca
española do século XVI-
II.

 Comparación de distin-
tos estilos

 B3.12. Clasificar, anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da arte do
século XVIII, aplicando
un método que abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,  se-
mántico, cultural, socio-
lóxico e histórico).

 HAB3.12.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas  do  século
XVIII:  fachada  do
Obradoiro  da  catedral
de Santiago de Compos-
tela de  Casas  e  Novoa
e  a  Fachada  de  Santa
Clara  de  Santiago”  de
Simón Rodríguez.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B4.1.  Analizar  a  obra
de  Goya  e  identificar
nela  os  trazos  propios
das  correntes  da  súa
época  e  os  que  antici-
pan diversas vangardas
posteriores.

 HAB4.1.1.  Analiza  a
evolución  da  obra  de
Goya como pintor e gra-
vador, desde a súa che-
gada á Corte ata o seu
exilio final en Bordeos.

 Coñecer  a  traxectoria
vital  e  as  etapas  de
Goya
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 HAB4.1.2.  Compara  a
visión de  Goya nas se-
ries de gravados "Os ca-
prichos" e "Os dispara-
tes ou proverbios".

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B4.2.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  de  Goya,
aplicando  un  método
que abranga diferentes
enfoques  (técnico,  for-
mal,  semántico,  cultu-
ral,  sociolóxico  e  histó-
rico).

 HAB4.2.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  de
Goya:  "O  oleiro  valen-
ciano",  "A  familia  de
Carlos  IV",  "O  2  de
maio  de  1808  en  Ma-
drid"  ("A loita  cos  ma-
melucos"),  "Os  fusila-
mentos do 3 de maio de
1808" , “As Majas” e “El
Aquelarre”

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B4.3. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da pintu-
ra do século XIX, rela-
cionando  cada  un  dos
seus  estilos  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

 HAB4.3.1.  Describe  as
características  do  Ro-
manticismo na pintura.

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB4.3.2.  Explica  o
Realismo e a súa apari-
ción  no  contexto  dos
cambios sociais e cultu-
rais de mediados do sé-
culo XIX.

 Comprender o contexto
histórico  da  primeira
mitade do século XIX

 HAB4.3.3.  Describe  as
características  xerais
do  Impresionismo  e  o
Neoimpresionismo.

 Identificar os rasgos bá-
sicos  dos  estilos  máis
importantes

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB4.3.4. Define o con-
cepto  de  postimpresio-
nismo  e  especifica  as
achegas  de  Cézanne  e
Van Gogh como precur-
sores  das  grandes  co-
rrentes artísticas do sé-

 Identificar os rasgos bá-
sicos  dos  estilos  máis
importantes

 Comparación de distin-
tos estilos
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culo XX.

 HAB4.3.5.  Explica  o
Simbolismo de finais do
século  XIX  como  reac-
ción fronte ao Realismo
e ao Impresionismo.

 Identificar os rasgos bá-
sicos  dos  estilos  máis
importantes

 Comparación de distin-
tos estilos

 B4.4.  Explicar a evolu-
ción cara á independen-
cia dos artistas respecto
aos  clientes,  especifi-
cando o papel desempe-
ñado  polas  academias,
os  salóns,  as  galerías
privadas e os marchan-
tes.

 HAB4.4.1.  Explica  os
cambios  que  se  produ-
cen  no  século  XIX  nas
relacións entre artistas
e  clientes,  referidos  á
pintura.

 Comprener  o  contexto
histórico-artístico de fi-
nais do século XIX

 B4.5.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da pintu-
ra do século XIX,  apli-
cando  un  método  que
abranga  diferentes  en-
foques (técnico,  formal,
semántico, cultural, so-
ciolóxico e histórico).

 HAB4.5.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  pinturas  do
século  XIX:  "Almorzo
sobre a herba", de Ma-
net; "Impresión, sol na-
cente" e a serie sobre a
Catedral  de  Ruán,  de
Monet;  "Natureza mor-
ta  con  tarteira”de  Cé-
zanne;  "habitación  de
Arlés”  de  Van  Gogh;
"Visión  despois  do  ser-
món" de Gauguin.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B5.1. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  das  van-
gardas  artísticas  das
artes  plásticas  na  pri-
meira metade do século

 HAB5.1.1. Define o con-
cepto  de  vangarda  ar-
tística  en  relación  co
acelerado ritmo de cam-
bios  na  sociedade  da
época  e  a  liberdade
creativa  dos/das  artis-

 Comprender o contexto
histórico  –cultural  no
que  xurden as  vangar-
das
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XX,  relacionando  cada
unha  delas  cos  seus
respectivos  contextos
históricos e culturais.

tas iniciada na centuria
anterior.

 HAB5.1.2.  Describe  a
orixe  e  as  característi-
cas do Fauvismo.

 Identificar os rasgos bá-
sicos dos estilo.

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB5.1.3.  Describe  o
proceso  de  xestación  e
as  características  do
Cubismo,  distinguindo
entre o Cubismo analí-
tico e o sintético.

 Identificar os rasgos bá-
sicos dos estilo.

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB5.1.4. Identifica os
antecedentes  do  expre-
sionismo no século XIX,
explica as súas caracte-
rísticas xerais.

 Identificar os rasgos bá-
sicos dos estilo.

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB5.1.5.  Describe  o
proceso  de  xestación  e
as  características  da
pintura  abstracta,  dis-
tingue  a  vertente  cro-
mática e a xeométrica.

 Identificar os rasgos bá-
sicos dos estilo.

 Comparación de distin-
tos estilos

 HAB5.1.6.  Describe  as
características  do  Dad-
aísmo  como  actitude
provocadora  nun  con-
texto de crise.

 Comprensión do contex-
to  histórico-cultural  de
entreguerras

 A  posición  política  da
pintura

 HAB5.1.7.  Explica  a
orixe, as características
e  os  obxectivos  do  Su-
rrealismo.

 Comprensión do contex-
to  histórico-cultural  de
entreguerras

 HAB5.1.8.  Explica  a
importancia  dos  pinto-
res  españois  Picasso,
Miró  e  Dalí  no  desen-
volvemento das vangar-
das artísticas.

 Coñecer  a  traxectoria
vital  e etapas de Miró,
Dalí e Picasso

 B5.2.  Clasificar,  anali-  HAB5.2.1.  Identifica,  Identificación  e  comen-

IES FÉLIX MURIEL| 186

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es
CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel



zar  e  comentar  obras
significativas da plásti-
ca da primeira metade
do século XX, aplicando
un método que abranga
diferentes  enfoques
(técnico,  formal,  se-
mántico, cultural, socio-
lóxico e histórico).

analiza  e  comenta  as
seguintes  obras:”A
vida”,  "As  señoritas  de
Aviñón",  "A  moza  da
mandolina”,  "Tres  mu-
lleres  nunha  fonte”,
“Pablo vestido de Arle-
quín”,  “Os  tres  músi-
cos”,  "Guernica"  e  “As
Meninas”  de  Picasso;
"O berro", de Munch;”A
raia verde “ de Matisse;
"Pintura con tres man-
chas”  de  Kandinsky;
"Taboa  nº  1”  de  Mon-
drian;  "L.H.O.O.Q.",  de
Duchamp; "A persisten-
cia  da  memoria",  de
Dalí.

tario de obras senlleiras

 B5.3. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da arqui-
tectura da primeira me-
tade do século XX, rela-
cionando cada unha de-
las cos seus respectivos
contextos  históricos  e
culturais.

 HAB5.3.1.  Explica  o
proceso  de  configura-
ción  e  os  trazos  esen-
ciais  do  Movemento
Moderno en arquitectu-
ra.

 Indentificar  os  rasgos
básicos da arquitectura
contemporánea

 HAB5.3.2. Especifica as
achegas  da  arquitectu-
ra  orgánica  ao  Move-
mento Moderno.

 Comparativa e diferen-
ciación dos distintos es-
tilos

 B5.4.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da arqui-
tectura da primeira me-
tade do século XX, apli-
cando  un  método  que
abranga  diferentes  en-
foques (técnico,  formal,
semántico, cultural, so-
ciolóxico e histórico).

 HAB5.4.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes  obras  arqui-
tectónicas:  “Vila  Sa-
boia”  en  Poissy  (Fran-
cia) e “A igrexa de Ron-
champ”  de  Le  Corbu-
sier;  “casa  Kaufman”
(Casa  da  Cascada),  de
Frank Lloyd Wright.

 Indentiicación e comen-
tario de obras senlleiras

 B6.1. Recoñecer e expli-  HAB6.1.1. Explica o pa-  Comprender o contexto
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car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  da arqui-
tectura desde a segun-
da  metade  do  século
XX,  enmarcándoa  nas
novas  relacións  entre
clientes,  artistas  e  pú-
blico  que  caracterizan
ao mundo actual.

pel  desempeñado  no
proceso de universaliza-
ción  da  arte  polos  me-
dios de comunicación de
masas e as  exposicións
e  feiras  internacionais
de arte.

histórico.cultural  da
Posguerra

 HAB6.1.2.  Explica  as
razóns  do  mantemento
e a difusión internacio-
nal do Movemento Mo-
derno en arquitectura.

 Comprender o contexto
histórico.cultural  da
Posguerra

 HAB6.1.3.  Distingue  e
describe as característi-
cas  doutras  tendencias
arquitectónicas  á  mar-
xe  do  Movemento  Mo-
derno  ou  Estilo  Inter-
nacional,  en  particular
a High Tech,  a posmo-
derna  e  a  deconstru-
ción.

 Indentificación  e  com-
paración  de  distintos
estilos

 B6.2.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas da arqui-
tectura desde a segun-
da  metade  do  século
XX, aplicando un méto-
do que abranga diferen-
tes  enfoques  (técnico,
formal,  semántico,  cul-
tural,  sociolóxico e his-
tórico).

 HAB6.2.1.  Identifica,
analiza  e  comenta  as
seguintes obras: "Fábri-
ca  de  Coca-Cola”  en  A
Coruña de  Fernnández
Albalat.

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B6.3. Recoñecer e expli-
car as concepcións esté-
ticas  e  as  característi-
cas  esenciais  das  artes
plásticas  desde  a  se-
gunda metade do século
XX, no marco das novas
relacións entre clientes,
artistas  e  público  que

 HAB6.3.1.  Explica  e
compara  o  Informalis-
mo europeo e o  Expre-
sionismo abstracto nor-
teamericano.

 Diferenciación e compa-
ración de estilos

 HAB6.3.2.  Distingue  e
explica  algunhas  das
principais  correntes  fi-

 Diferenciación e compa-
ración de estilos
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caracterizan  o  mundo
actual.

gurativas: Pop-Art.

 B6.4.  Clasificar,  anali-
zar  e  comentar  obras
significativas  da  arte
desde a segunda meta-
de  do  século  XX,  apli-
cando  un  método  que
abranga  diferentes  en-
foques (técnico,  formal,
semántico, cultural, so-
ciolóxico e histórico).

 HAB6.4.1.  Identifica  o
autor e a corrente artís-
tica (non necesariamen-
te o título), e analiza e
comenta  as  seguintes
obras: "Marrón e Ocre”
de  Tapies;  ;  "Número
1", de J. Pollock;   "Ma-
rilyn  Monroe"  (serigra-
fía  de  1967)  e  “Sopa
Campbell’s” de  A.
Warhol;  “Nu  con  pirá-
mide” de Roy Lichtens-
tein

 Identificación  e  comen-
tario de obras senlleiras

 B7.1.  Utilizar  a  termi-
noloxía  específica  da
arte  nas  exposicións
orais  e  escritas,  deno-
minando  con  precisión
os elementos e as técni-
cas principais.

 HAB7.1.1.  Utiliza  con
corrección  a  terminolo-
xía específica das artes
en  exposicións  orais  e
escritas.

 Dominio do vocabulario
básico  estabrecido  na
CIUG

 PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

      - Localización  cronolóxica  dalgunha  obra  arquitectónica,  escultórica  e  pictórica
representativa dun momento histórico, identificando os trazos máis destacados que
permitan a súa clasificación dentro dun estilo artístico determinado.

      - Análise comparativa entre obras arquitectónicas, escultóricas e pictóricas que mostren
a variabilidade e complexidade das súas relacións co contexto artístico dunha fase ou
estilo.

      - Identificación e análise de obras significativas de arquitectos, escultores e pintores,
recoñecendo os trazos diferenciados do seu estilo.

      - Diferenciación, clasificación e comparación de correntes arquitectónicas e escultóricas
tradicionais e innovadoras, establecendo as permanencias e os cambios presentes.

      - Identificación,  análise  e  comparación  das  linguaxes  artísticas  contemporáneas,
diferenciando  tendencias  de  investigación  formal  e  correntes  interesadas  na
expresividade.
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      -    Diferenciación,  clasificación  e
comparación  de  correntes  pictóricas  tradicionais  e  innovadoras,  establecendo  as
permanencias e os cambios presentes.

      - Comparación do alcance do cambio artístico e a percepción que tiveron del os seus
autores e os seus contemporáneos, contrastando a súa arte e os seus escritos.

      - Formulación de xuízos sobre o papel da arte no mundo actual

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 Contidos  conceptuais  :  as  probas  escritas  reflectirán  unicamente  os  contidos
traballados  na  clase,  incluíndo:  comentario  de  unha  ou  dúas  obras  artísticas  e
definición de conceptos.

 Contidos procedementais e actitudinais  :  a observación, que permitirá seguir o
ritmo de clase en canto á adquisición dos contidos conceptuais ou dos procedementais
e, sobre todo, dos actitudinais no que se refire, tanto ao interese pola materia como ás
actitudes  sociais  máis  relevantes,  tales  como  a  convivencia,  a  tolerancia,  a
solidariedade  e  a  participación  crítica.  Os  traballos  de  clase,  que  permiten  uns
seguimentos  do  nivel  de  organización  que  vai  acadando  o  alumnado.  Procurarase
alternar os traballos escritos con outros de exposición oral, aínda que non poden ser
moi  numerosos  polo  tempo  que  supoñen  tanto  para  os  estudantes  como  no
desenvolvemento da sesión lectiva.

A proba de Setembro de Historia da Arte de Segundo de Bacharelato, incluirá a materia que
foi explicada ao longo do Curso académico; no caso de que a materia non fora impartida na
súa totalidade, a proba de Setembro incluirá só a materia obxecto de explicación ao longo do
Curso.

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

  Proba escrita:  O exame seguirá a estructura marcada polas PAAU. Haberá dous exames
por avaliación, polo que son 20 puntos. Consta de dúas partes:

Vocabulario: catro conceptos dunha lista dictada polas PAAU (2p.)
Comentario dunha imaxe, cun valor de oito puntos desglosados do seguinte
xeito:

Dous  puntos  pola  súa  catalogación  sinalando  cultura/estilo/movemento;
cronoloxía; obra e autor se procede.
Dous puntos pola análise do contexto histórico-artístico.
Catro  puntos  por  analizar  e  xustificar  a  obra  seguindo  os  enfoques
 metodolóxicos da historia da arte.

  Traballos :  comentarios individuais de obras. Serán como máximo 2 por avaliación e
serán calificados sobre 5. Poden chegar a representar ata un 10% da nota

 Nas probas escritas non só se valorarán os contidos, este Departamento considera
imprescindible, á hora de cualificar unha proba, o seguinte:
      - Digresións,  é  dicir,  desaxuste  no  que  se  refire  ao  preguntado  na  proba  escrita  (a
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resposta será valorada cun 0).
      - Erros cronolóxicos (restarase até un 50% da valoración da pregunta).
      - Ausenza de referencias cronolóxicas (restarase até un 25% da valoración global da
pregunta).
      - Respostas  incompletas  e  incoherencia  á  hora de  expoñer  as  ideas  (restarase  como
mínimo un 25% da valoración global da pregunta).
      - Mala presentación (restarase como mínimo un 10% da valoración global da proba).
      - Faltas  de  ortografía  (por  cada  10  faltas  restarase  aproximadamente  o  10%  da
valoración global da proba).

A proba de Setembro será puntuado sobre 10 e seguirá o modelo da Selectividade, isto
é, constará de dúas opcións a elixir polo alumnado. Cada opción inlucirá o comentario dunha
obra artística e a definición de catro conceptos.  O comentario será puntuado cun 8 e os
conceptos cun 2 (0,5 puntos cada concepto).
 
DESEÑO DA  AVALIACIÓN INICIAL

Nos  primeiros  días  do  curso  realizarase  unha  proba  que  permita  valorar  o  grao  de
coñecementos de cada alumno/a.

Ademais, o profesor,  durante as explicacións dos contidos, fará preguntas á clase e delas
poderanse deducir tamén os coñecementos do alumnado.

 METODOLOXÍA  DIDÁCTICA

 A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer  a capacidade do alumnado para
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de
investigación e que debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas
aplicacións prácticas.

A forma de acadar estes obxectivos queda en cada caso a xuízo do profesorado, en
conso- nancia coa súa concepción do ensino e coas características do seu alumnado.

Resulta  conveniente  utilizar  estratexias  didácticas  variadas,  que  mesturen  a
exposición teórica de conceptos coa realización de actividades prácticas.

A  exposición  teórica  dos  conceptos  pode  ser  previa  ou  posterior  á  execución  das
activida- des prácticas ou poden mesturarse ambas. É o profesorado quen decide en cada
momento a estratexia máis axeitada.

 A realización de actividades é esencial  na nosa disciplina posto que
cumpren os seguintes obxectivos:

      - Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo de
maneira inmediata.

      -      Permiten dar a dimensión práctica dos conceptos.
      - Constitúen  a  base  para  traballar  cos  procedementos  característicos  do
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método  histórico  aplicado  ao
mundo artístico.

 Os criterios para seleccionar as actividades son:
      - Desenvolver  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo,  utilizando

diversas estratexias.
      - Favorecer a aprendizaxe significativa ao permitir comparar o punto de partida previo

á súa realización e o acadado despois da execución e corrección da actividade.
      - Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e

leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou actuacións.
      - Estar perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.
      - Ter unha formulación clara para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe
facer.

      - Permitir afianzar os conceptos,  traballar os procedementos (obras artísticas),
desenvolver actitudes que fomenten a formación humana e atender á diversidade na
aula (actividades con distinto grao de dificultade).

      - Permitir aplicar os coñecementos á realidade.
      - Motivar e conectar cos intereses do alumnado, facendo alusións aos temas actuais ou

relacionados co seu contorno.
      - Fomentar a participación individual e en grupo.
      -      Permitir apreciar a interdisciplinariedade das Ciencias Sociais.
 
 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Durante o presente Curso académico, non se utilizará Libro de Texto: o alumnado xa
foi avisado desta circunstancia. A profesora que imparte a materia, entregará ao alumnado
os apuntamentos de cada tema e as actividades correspondentes elaborados por ela.

Na materia de Historia da Arte vaise utilizar un ordenador con presentacións de Power
Point.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

    Os distintos tipos de contidos de Hª da Arte ( conceptos, procedementos e actitudes) poden
tratarse con distinto grao de dificultade, dende un nivel máis elemental, que correspondería
aos contidos mínimos, ata unha maior profundidade dos coñecementos desta disciplina.

    Os contidos que se lle aportan ao alumnado mediante os apuntamentos teñen un nivel de
profundidade  importante,  propio  de  2º  de  Bacharelato,  pero  a  clara  estrutura  na
organización dos contidos conceptuais permite unha fácil esquematización dos mesmos.

     Os contidos procedementais trabállanse mediante as actividades establecidas para os
exames das Reválida.

      -
PARA TODOS OS CURSOS:
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PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES

 A educación non é unha mera reproducción e aprendizaxe de coñecementos. O obxectivo
final de todo proceso educativo é formar persoas, socializar ao alumnado para que sexan
membros  activos  da  comunidade  na  que  viven,  unha  comunidade  que  inclúe  ó  planeta
enteiro.Os  valores  convérsense  nos  eixos  fundamentais  da  selección  de  contidos  e  das
perspectivas de análise. Por iso, determinados conceptos pasan a primeiro plano na información
e  nas  actividades:  igualdade/desigualdade,  poder,  liberdade/opresión,  pluralismo,
partcicipación/imposición, poder absoluto/limitado, convivencia e paz/violencia, representación,
separación/concentración de poderes, protección da vida privada, identidade múltiple ( mundial,
europea, española, galega, local), patrimonio, obediencia á lei/arbitrariedade.
A  formación  en  valores  refórzase  tratando  temas  de  especial  interese  e  actualidade:
Medioambiente, Patrimonio e Dereitos Humanos.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

  No Departamento de Ciencias Sociais considérase fundamental o fomento da lectura de
cara a conseguir, ante todo, mellorar a comprensión e a expresión escrita.

Para iso:

Traballarase con:

-textos históricos e xeográficos que teñan relación co temario do curso.

-selección de textos periodísticos, literarios, científicos... para facer ao alumnado competente nas
lecturas de todo tipo de textos e lograr que tome conciencia de que poden aprender Historia ou
Xeografía a través de medios escritos variados.

Ademais, faranse  recomendacións de libros, novela histórica, sobre todo, para, ao mesmo
tempo que se achega ao alumnado ao período histórico correspondente,sirva tamén para
contribuír a transmitir o interese pola lectura.

Como exemplo desas novelas históricas:
 La Catedral del mar. I. FALCONES (tema medieval)
 El clan del oso cavernario . JEAN M. AUEL (Prehistoria)
 La mano de Fátima. I. FALCONES (Hª Moderna de España)
 La verdad sobre el caso Savolta. E. MENDOZA (crise final do reinado de Alfonso XIII)
 La voz dormida. DULCE CHACÓN (guerrilla antifranquista e represión)


ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

              Na Rede pódense localizar  información  referente  ao  tema que se  estea  a
impartirpara realizar algún tipo de traballo ou mesmo ampliar información.
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      Nos traballos realizados polo
alumnado pódese utilizar o Power Point coa multiplicidade de recursos que ofrece, desde
insertar imaxes ou música ata documentais ou animacións.

     O alumnado creará unha dirección de correo electrónico de grupo mediante a cal
intercambiará información, preguntas, traballos...co profesorado.

         Do mesmo xeito e cos permisos requeridos, poderase traballar coa páxina do IES
ou na Aula Virtual.

             ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADE

1º BAC

OBXECTIVOS PROFESORES DATAS

Visita ás minas de
San Finx (concello
de Lousame)

Importancia  do  wolframio  na
2ª  guerra  mundial  e  na
actualidade

Carlos
Cimadevila

3º
trimestre

Visita  a  Ferrol:a
cidade e o arsenal

Valoración da patrimonio 
arqueolóxico como factor 
dinamizador da cidade. 
Identificación dos novos rasgos  da 
urbanización

Luis Ramil -1º
trimestre

ACTIVIDADE

2ºBAC-Hª ESP

OBXECTIVOS PROFESORES DATAS

Percorrido  por
Rianxo(vestixios
históricos  da  1ª
metade do s. XX)

Valoración  do  patrimonio
histórico-cultural do concello

Carlos
Cimadevila

Margarita
Santiago

1º,2º  e  3º
Trimestre
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ACTIVIDADE

2ºBAC-XEOGRAFÍA

OBXECTIVOS PROFESORADO

RESPONSABLE

DATA

Visita á SANTIAGO Observación e análise 
do urbanismo

Luís Ramil-Margarita 
Santiago

2º Trimestre

Visita a LUGO Valoración da 
patrimonio 
arqueolóxico como 
factor dinamizador da 
cidade.

Identificación dos 
novos rasgos da 
urbanización

Luis Ramil 1º trimestre

ACTIVIDADE

2ºBAC-Hª ARTE

OBXECTIVOS PROFESORADO

RESPONSABLE

DATA

Vista á CATEDRAL 
DE SANTIAGO

Valoración do 
conxunto histórico-
monumental e 
observación e análise 
dos diferentes estilos 
artísticos

Luis Ramil-Margarita 
Santiago

2º Trimestre

O Departamento acordou partcicipar nas actividades realizadas no Instituto durante
a Semana Cultural.
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Asimesmo  colaborarase  cos
outros departamentos nas actividades programadas para  bacharelato

INDICADORES DE LOGRO.REVISIÓN DAS PROGRAMACIÓNS.

Os docentes deben someterse a un proceso constante de auto avaliación. Este proceso
debe comprender todos os aspectos do seu traballo:

- Materiais:  se o libro responde as necesidades da aula ou non. Cando se
abusa  dos  apuntes,  hai  un  problema.  Se  no  exame  contestan  mellor  ás
preguntas do libro cás dos apuntes, hai un problema aínda máis grave. Tamén
hai que supervisar as páxinas recomendadas en internet, e o rigor das películas
e documentais que se proxectan, pois sempre supoñen un consumo de tempo
importante e as veces non se reflexa na comprensión do alumno. É importante
unha certa variación dos elementos para facer máis entretida a clase.

- Metodoloxía: está claro que en teoría o máis claro indicador é o número
de aprobados na avaliación final. Un número moi alto indica un claro problema.
A  dinámica  das  clases  non  debe  ser  monótona  e  facilitar  a  intervención,
variando  as  actividades,  organizando  actividades  extraescolares,  etc.  Abalar
axuda moito neste eido. Non é un mal recurso preguntar ós cativos ó final de
cada avaliación  sobre as cousas que máis ou menos lles gustaron; a  maioría
son bastante sinceiros.  Hai que diseñar exames que se poidan facer no temo
estabrecido e axeitados ó nivel e ós conceptos a examinar. É importante axustar
as actividades ó nivel do grupo, aínda que sempre se poidan facer adaptacións
individuais.

- A planificación tamén debe ser  revisada:  as  veces  somos demasiado
optimistas e vanse acumulando retrasos que impiden completala. Repercuten
sobre todo actividades como a proxección de películas ou traballos por grupos,
que  son  ben  recibidas  polos  alumnos  como  unha  saída  da  rutina  pero  que
consumen moito tempo. Quizais cando se implante a práctica dos proxectos será
máis fácil.

- A casa: tanto o traballo na casa como o papel dos país é moi importante.
Malia a crenza xeral, non todos os país buscan só o aprobado; tamén queren que
os fillos aprendan, polo que é moi positivo ter empatía cos pais,  atendelos e
escoitalos. Como moitos estudian cos nenos comprenden mellor os problemas
que éstes poidan ter ca asignatura,e advertir ó profesor das posibles eivas da
súa metodoloxía. É sempre positiva a transmisión fluida de información entre o
instituto e a familia. Por eso debe ser publicada  a programación a través da web
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do  centro   deben  ser  ben
explicados sobre todo os criterios de avaliación e calificación.

- Transversalidade .  As  ciencias  sociais  son  bastante  útiles  para
desenvolver os temas transversais. Se o alumno usa conceptos  da asignatura
noutras áreas, se amosa unha certa sensibilidade ás desigualdades, a violencia
de xénero, unha visión crítica da sociedade e a economía, a asignatura cumpriu
o seu  obxectivo

    A programación debe ser revisada  ó final de cada trimestre  polo Departamento.
Débese  comentar  o  número  de  aprobados  e  suspensos,  o  material,  a  metodoloxía  e  os
materiais  de  apoio.  Tamén  hai  que  atopar  as  causas  dos  retrasos  ou  confirmar  a
imposibilidade de cumplir a temporalización deseñada ó comezo. Todas as reflexións e as
posibles  solución quedarán reflexadas no libro de actas.

O final do curso debe facerse unha reflexión máis fonda, ca participación do alumnado e
mesmo da familia, enviando unha serie de enquisas que valorarán o temario, a metodoloxía,
o profesor e os criterios de calificación e avalaiación

En Rianxo, a 27 de setembro de 2018

O profesorado do Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
do I.E.S. “Félix Muriel” que imparte Bacharelato.

    

      Santiago Paz, Margarita

       Pérez Losada ,Raúl

       Ramil Millarengo, Luis 
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