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1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º ESO 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios de textos e de audiovisuais, 
elaboración de mapas conceptuais  e eixes cronolóxicos, interpretación de mapas 
físicos, políticos, topográficos e fotografía aérea, interpretación de imaxes, 
interpretación de gráficos, actividades de síntese e de conceptos... 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva nalgunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballados nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rubricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – ABRIL 2020 
MOTIVO MODIFICACIÓN Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA DATA MODIFICACIÓN  

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  BACHARELATO  
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
 

Criterios de cualificación 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º ESO 

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de pirámides de 
poboación, realización de eixos cronolóxicos, análise de mapas, análise de textos, 
interpretación de imaxes, interpretación de gráficos, actividades de síntese e de 
conceptos,... 

• Visualización e análise de vídeos relacionados cos contidos 
 

PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Actividades e exercicios diversos: comentarios de textos e de audiovisuais, 
interpretación de planos, mapas físicos, topográficos e fotografía aérea, 
interpretación de imaxes, actividades de síntese e de conceptos... 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 

((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 

 
PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado cuxa cualificación nalgunha das avaliacións non supere o 4, 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballados nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rubricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
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4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 

deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

 
XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 
PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

 
1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

o Ficha de actividades individualizada: 50% 
o Proba escrita presencial: 50% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE (XEOGRAFÍA E HISTORIA) 

Criterios de avaliación 

 
Os incluídos ,para a materia de Xeografía e Historia do 1º curso, no: 
Bloque 1: O medio físico 
Bloque 3: A Historia 

Criterios de cualificación 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL do alumnado atenderá aos seguinte supostos: 
 

• O alumnado que non obtivera unha avaliación APTA nas actividades/exames feitos 
ata o 13 de marzo, poderá acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE . 

 

• O plan de recuperación consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 
individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe da materia 
pendente. 

•  Estas fichas de actividades  suporán o 100% da cualificación.  
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• A avaliación  destas actividades atenderán ás rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento.  
 

2. O alumnado que non supere o plan de recuperación de pendentes de maio/xuño 
terá  que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN DE SETEMBRO: 

• Criterios de cualificación:  
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe da materia pendente. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa, 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais 
e eixes cronolóxicos, localización en mapas  físicos, interpretación de mapas 
históricos, preguntas de síntese e de conceptos, interpretación de imaxes e 
gráficos,... 

• Probas escritas 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

3º ESO 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais,  
e eixes cronolóxicos, localización en mapas políticos, interpretación de imaxes, 
interpretación de gráficos, actividades de síntese e de conceptos,... 

• Documentais relacionados cos contidos 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
 

2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 
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• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rubricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

 
 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
Os incluídos ,para a materia de Xeografía e Historia do 2º curso, no: 
Bloque 1: O medio físico 
Bloque 2: O espazo humano 
Bolque 3: A Historia 

Criterios de cualificación 

 
1. A CUALIFICACIÓN FINAL do alumnado atenderá aos seguinte supostos: 

 

• O alumnado que non obtivera unha avaliación APTA nas actividades/exames feitos 
ata o 13 de marzo, poderá acollerse a un plan de recuperación da materia 
pendente . 

• Este plan de recuperación, consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 
individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe da materia 
pendente. 

•  Estas fichas de actividades  suporán o 100% da cualificación.  

• A avaliación  destas actividades atenderán ás rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento.  
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2. O alumnado que non supere o plan de recuperación de pendentes de maio/xuño 
terá acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN DE SETEMBRO: 

• Criterios de cualificación:  
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe da materia pendente. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa, 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais 
e eixes cronolóxicos, localización en mapas políticos e físicos, preguntas de síntese 
e de conceptos, interpretación de imaxes e gráficos,... 

• Probas escritas  

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais,  
e eixes cronolóxicos, localización en mapas políticos, interpretación de imaxes, 
interpretación de gráficos, actividades de síntese e de conceptos,... 

• Documentais relacionados cos contidos 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 
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• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rubricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

 
 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
Os incluídos ,para a materia de Xeografía e Historia do 3º curso, no: 
Bloque 1: O medio físico 
Bloque 2: O espazo humano 
Bloque 3: A Historia 
 

Criterios de cualificación 

 
1. A CUALIFICACIÓN FINAL do alumnado atenderá aos seguinte supostos: 

 

• O alumnado que non obtivera unha avaliación APTA nas actividades/exames feitos 
ata o 13 de marzo, poderá acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE . 

• Este plan de recuperación, consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 
individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe da materia 
pendente. 

•  Estas fichas de actividades  suporán o 100% da cualificación.  

• A avaliación  destas actividades atenderán ás rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento.  
 

2. O alumnado que non supere o plan de recuperación de pendentes de maio/xuño 
terá acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN DE SETEMBRO: 

• Criterios de cualificación:  
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 
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• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe da materia pendente. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios, elaboración de mapas conceptuais 
e eixes cronolóxicos, localización en mapas políticos e físicos, preguntas de síntese 
e de conceptos, interpretación de imaxes e gráficos,... 

• Probas escritas 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH 

 
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos: comentarios de textos e de audiovisuais, 
elaboración de mapas conceptuais  e eixes cronolóxicos, interpretación de mapas 
políticos, interpretación de imaxes, interpretación de gráficos, actividades de 
síntese e de conceptos... 
 

FUNDAMENTOS DA ARTE I 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación (presentación en formato power point) 

• Actividades e exercicios diversos: comentarios de obras de arte relacionadas cos 
contidos da materia, lectura e interpretación de textos.  

• Visualización e análise de vídeos relacionados coa materia. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
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terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva nalgunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na realización, de xeito 
telemático, dunha proba escrita, que atenderán aos estándares de aprendizaxe 
traballados nesas avaliacións e consistiría nunha composición con documentos. 

• Esta proba suporá o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na programación do 
departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

 
FUNDAMENTOS DA ARTE I 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 
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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Proba escrita presencial: 100% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, realizarase unha proba escrita 
por vía telemática que suporá o 100% da cualificación. 

 
FUNDAMENTOS DA ARTE I 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
 

Criterios de cualificación 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 

 
HISTORIA DA ARTE 

PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Presentacións tipo power point 

• Probas escritas 

• Actividades seguindo o modelo das probas de ABAU: Clasificación e comentarios 
de obras de arte, análise de contextos históricos, definición de terminoloxía 
artística. 

• Vídeos relacionados cos contidos da materia 
 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
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PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  
Actividades e exercicios diversos (seguindo o modelo das probas da ABAU): comentarios 
de distintos tipos de mapas (mapa do tempo, mapa topográfico, mapas temáticos, mapas 
físicos, mapas políticos); análise e interpretación de gráficos; análise de cliseries; análise 
de climogramas; comentario de hidrogramas; comentario de diversos tipos de paisaxes 
(natural, turística, urbana, rural, industrial...); análise de taxas demográficas; comentario 
de pirámides de poboación; comentario de planos urbanos. 
 
HISTORIA DE ESPAÑA - FUNDAMENTOS DA ARTE II - PATRIMONIO ARTÍSTICO DE GALICIA 
 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos: composicións 

• Tarefa realizada en power point. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
HISTORIA DA ARTE 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rubricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 

 
XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
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1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+1*E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións. 

• Estas fichas de actividades suporán o 100% da cualificación do alumnado. 

• A avaliación destas actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas 
na programación do departamento. 
 

4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

HISTORIA DE ESPAÑA - FUNDAMENTOS DA ARTE II - PATRIMONIO ARTÍSTICO DE GALICIA 
 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL  do alumnado atenderá á seguinte fórmula: 
((N1+N2)/2)+E. 

• O alumnado que teña aprobadas as dúas primeiras avaliacións e realizadas as 
tarefas de reforzo/ampliación do terceiro trimestre, a súa cualificación responderá 
á media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións máis a valoración do 
terceiro trimestres (reflectida na fórmula coma E, e podendo ser a súa valoración 
entre 0 e 1 punto) 

 
2. CUALIFICACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE 

• A puntuación máxima obtida será de 1 punto e a mínima de 0 puntos. 

• As tarefas de reforzo/ampliación suporán o 100 % da cualificación 

• A avaliación das tarefas de reforzo/ampliación terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
 

3. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

• Aquel alumnado que non teña unha avaliación positiva en algunha das avaliacións 
deberá acollerse a un plan de recuperación, que consistirá na elaboración dunhas 
fichas de actividades individualizadas, que atenderán aos estándares de 
aprendizaxe traballadas nesas avaliacións e a unha proba escrita. 

• Estas fichas de actividades suporán o 30% da cualificación do alumnado e a proba 
escrita será o 70%. 

• A avaliación destas actividades e da proba escrita terá en conta as rúbricas de 
referencia recollidas na programación do departamento. 
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4. Aquel alumnado que non supere o programa de recuperación en maio/xuño 
deberá acollerse ao plan de recuperación de setembro 
 

 
 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

 
HISTORIA DA ARTE 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación 

 
XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 
HISTORIA DE ESPAÑA - FUNDAMENTOS DA ARTE II - PATRIMONIO ARTÍSTICO DE GALICIA 

 
1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe dos bloques de contido impartidos durante a 1ª e 2ª avaliación. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE (Historia Mundo Contemporáneo) 

Criterios de avaliación 

Os incluídos nos bloques da materia: 
Bloque 1: O Antigo Réxime 
Bloque 2: As revolución industriais e as súas consecuencias sociais 
Bloque 3: A crise do Antigo Réxime 
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Bloque 4: A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 
Bloque 5:O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 
Bloque 6: Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 
Bloque 7: A descolonización e o terceiro mundo 
Bloque 8: A crise do bloque comunista 
Bloque 9: O mundo capitalista na segunda metade do século XX 
Bloque 10: O mundo actual desde unha perspectiva histórica 
 

 

Criterios de cualificación 

1. A CUALIFICACIÓN FINAL do alumnado atenderá aos seguinte supostos: 
 

• O alumnado que non obtivera unha avaliación APTA nas actividades/exames feitos 
ata o 13 de marzo, poderá acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE . 

• Este plan de recuperación, consistirá na elaboración dunhas fichas de actividades 
individualizadas, que atenderán aos estándares de aprendizaxe da materia 
pendente. 

•  Estas fichas de actividades  suporán o 100% da cualificación.  

• A avaliación  destas actividades atenderán ás rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento.  
 

2. O alumnado que non supere o plan de recuperación de pendentes de maio/xuño 
terá  que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN DE SETEMBRO: 

• Criterios de cualificación:  
o Ficha de actividades individualizada: 40% 
o Proba escrita presencial: 60% 

• Tanto as actividades coma a proba escrita atenderán aos estándares de 
aprendizaxe da materia pendente. 

• A avaliación das actividades terá en conta as rúbricas de referencia recollidas na 
programación do departamento. 

• Se as autoridades sanitarias e educativas non permiten ao alumnado a volta, en 
setembro, ao centro para facer probas presenciais, as fichas de actividades 
suporán o 100% da cualificación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
PROCEMENTOS:  

• Observación directa 

• Análise de documentos 
INSTRUMENTOS:  

• Traballos de investigación 

• Probas escritas  

• Actividades e exercicios diversos 
 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020. 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

1º ESO Incluídos no Bloque 1: O medio físico 
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 
1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.9.2, 
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1.10.1, 1.11.1 

Incluídos no Bloque 3: A Historia 
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 
3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 3.10.1, 3.12.1,  

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  26323 -26355) 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º ESO 
XEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

Incluídos no bloque 1: Omedio físico 
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.7.1,  

Incluídos no bloque 3:A Historia 
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 
3.10.1, 3.10.2, 3.11.1, 3.12.1, 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  26323 -26355) 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

2º ESO 
PAISAXE E 
SUSTENTABILIDADE 

Incluídos no Bloque 1: As 
lecturas da paisaxe. As súas 

dimensión e tipoloxías 

 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 1.5.3 

Incluídos no Bloque 2: A paisaxe 
como produtos social. 

Dinámicas e cambios nas 
paisaxes. A súa evolución 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 1.4.1, 

Os estándares e criterios poden ser consultados na programación do 
departamento 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

3º ESO 
 

Incluídos no bloque 1: O medio físico 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

Incluídos no bloque 2: O espazo humano 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 2.11.1, 2.11.2, 2.12.1, 
2.12.2, 2.12.3, 2.13.1, 2.13.2 

Incluídos no bloque 3: A Historia 
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.3.2,3.4.1,3.5.1,3.6.1 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  26323 -26355) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

4º ESO 

Incluídos no Bloque 1: O século XVIII en 
Europa ata 1789 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2  

Incluídos no Bloque 2: A era das revolucións 
liberais 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

Incluídos no Bloque 3: A Revolución 
Industrial 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 

Incluídos no Bloque 4:O Imperialismo do 
século XIX e a I Guerra Mundial 

4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 
4.5.1, 4.5.2 

Incluídos no Bloque 5:A época de 
entreguerras  

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1 
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Incluídos no Bloque 6: As causas e 
consecuencias da II Guerra Mundial  

6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  26323 -26355) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

1º BACH 
HISTORIA DO 

MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

Incluídos no Bloque 1: O Antigo 
Réxime 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 
1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1 

Incluídos  no Bloque 2: As 
revolucións industriais e as súas 
consecuencias sociais 

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2 

Incluídos no Bloque 3: A crise do 
Antigo Réxime 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 
3.7.1, 3.8.1, 3.9.1,  

Incluídos no Bloque 4: A 
dominación europea do mundo e 
a I Guerra Mundial 

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 

Incluídos no Bloque 5: O período 
de entreguerras, a II Guerra 
Mundial e as súas consecuencias 

5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.7.1, 5.8.1, 5.8.2,5.9.1, 
5.10.1, 5.10.2 

Incluídos no Bloque 6: Evolución 
de dous mundos diferentes e os 
seus enfrontamentos 

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do 
departamento ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  25895-25915) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

1º BACH 
FUNDAMENTOS 

DA ARTE I 

Incluídos no Bloque 1: As orixes das 
imaxes artísticas 

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 

Incluídos no Bloque 2: As grandes 
culturas da Antigüidade: Exipto, 
Mesopotamia e Persia;China 

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 
2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1 

Incluídos no Bloque 3: A orixe de 
Europa. Grecia 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 
3.7.1, 3.8.1 

 Incluídos no Bloque 4: O impero 
occidental. Roma 

4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 
4.7.1, 4.8.1, 4.8.2 

Incluídos no Bloque 5: Aarte 
prerrománica 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.8.1 

Incluídos no Bloque 6: O Románico, 
arte europea 

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.4.1, 
6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 6.9.1 

Incluídos no Bloque 7:O Gótico 
7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 
7.7.2, 7.8.1, 7.9.1 

Incluídos no Bloque 8: O 
Renacemento 

8.1.1, 8.1.2, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 
8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8.1, 8.9.1, 8.10.1 

Incluídos no Bloque 9: Michelangelo 
Buonarroti 

9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.4.1 

Incluídos no Bloque 10: O 
Renacemento en España 

10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.2, 
10.5.1, 10.5.2, 10.6.1, 10.7.1, 10.7.2, 
10.8.1, 10.8.2, 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do 
departamento ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  25738-25761) 
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CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

2º BACH 
HISTORIA 

DE 
ESPAÑA 

Incluídos en Bloque 0: Como se escribe a 
Historia. Criterios comúns 

0.1.1, 0.2.1, 0.3.1, 0.4.1 

Incluídos no Bloque 1: A Península Ibérica 
desde os primeiros humanos ata a 
desaparición da monarquía visigoda (711) 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 

Incluídos no Bloque 2: A Idade Media: tres 
culturas e un mapa político en constante 
cambio (711-1474) 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2 

Incluídos no Bloque 4: España na órbita 
francesa: o reformismo dos primeiros 
Borbóns (1700-1788) 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2 

Incluídos no Bloque 5: A crise do Antigo 
Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte 
Absolutismo 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.4, 5.4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1,  

Incluídos no Bloque 6: A conflitiva 
construción do Estado liberal (1833-1874) 

6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 
6.2.5, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1 

Incluídos no Bloque 7: A Restauración 
Borbónica: implantación e afianzamento 
dun novo sistema político (1874-1902) 

7.1.1,7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 
7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 

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

8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 
8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 

Incluídos no Bloque 9: A crise do sistema da 
Restauración e a caída da monarquía (1902-
1931) 

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 
9.3.1,9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  25871-25893) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

2º BACH 
FUNDAMENTOS 

DA ARTE II 

Incluídos no Bloque 1: O 
Romanticismo 

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 
1.8.1, 1.8.2, 1.9.1, 1.9.2, 1.10.1, 1.10.2, 
1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.13.1, 1.13.2, 
1.13.3, 1.14.1, 1.15.1, 1.16.1, 1.17.1 

Incluídos no Bloque 2: Romanticismo 
tardío (1850-1900) 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 
2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 
2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.14.1, 2.15.1, 
2.16.1, 2.17.1, 2.18.1, 2.19.1,2.20.1, 2.21.1 

Incluídos no Bloque 3: As vangardas 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 
3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 3.10.1, 3.11.1, 
3.12.1, 3.13.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 
3.17.1, 3.18.1, 3.19.1, 3.20.1, 3.21.1, 
3.22.1, 3.23.1, 3.24.1, 3.25.1 

Incluídos no Bloque 4: O 
Modernismo-Art Nouveau 

4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 
4.7.1, 4.8.1, 4.9.1 

Incluídos no Bloque 5: O Surrealismo 
e outras vangardas 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 
5.5.2, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 

Incluídos no Bloque 6: Os felices anos 
vinte. Art Decó 

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 
6.7.1, 6.7.2, 6.7.36.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 
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6.11.1 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do 
departamento ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  25761-25794) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

2º BACH 
HISTORIA 
DA ARTE 

Incluídos no Bloque 1: Raíces da arte 
europea: o legado da arte clásica 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 
1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1, 
1.6.1, 1.6.2,  

Incluídos no Bloque 2: Nacemento da 
tradición artística occidental: a arte 
medieval 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1, 
2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 
2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.9.1, 2.10.1, 
2.10.2, 2.10.3, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 
2.11.4, 2.11.5, 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 
2.12.4, 2.12.5, 2.12.6, 2.13.1, 2.14.1 

Incluídos no Bloque 3: Desenvolvemento e 
evolución da arte europea no mundo 
moderno 

3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 
3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.10.1, 3.10.2, 
3.10.3, 3.11.1, 3.11.3, 3.11.6, 3.12.1,  

Incluídos no Bloque 7: vocabulario artístico 7.1.1 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  25822-25853) 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º BACH 
XEOGRAFÍA 
DE ESPAÑA 

Incluídos no Bloque 1: A xeografía e o 
estudo do espazo xeográfico 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 1.6.1 

Incluídos no Bloque 2: O relevo español: a 
súa diversidades xeomorfolóxica 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 
2.7.1, 2.7.2 

Incluídos no Bloque 3: A diversidade 
climática e a vexetación 

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2 

Incluídos no Bloque 4: A hidrografía 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1 

Incluídos no Bloque 5: As paisaxes naturais 
e as relación entre a natureza e sociedade 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1, 
5.4.2, 5.4.3, 5.5.1,  

Incluídos no Bloque 6: A poboación 
española 

6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 
6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 
6.9.1, 6.10.1,  

Incluídos no Bloque 7: O espazo rural e as 
actividades do sector primario 

7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.4.1, 
7.5.1, 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1 

Incluídos no Bloque 8: A fontes de enerxía 
e o espazo industrial 

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 
8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.1,  

Incluídos no Bloque 9: O sector servizos 
9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5, 
9.4.1, 9.5.1, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.7.1 

Incluídos no Bloque 10: O espazo urbano 
10.1.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2, 10.4.1, 
10.4.2, 10.5.2, 10.6.1, 10.7.1, 10.8.1 

Os estándares e criterios poden ser consultados ben na programación do departamento 
ou ben no  Decreto 86/2015 ( páxinas  26357-26378) 
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CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º BACH 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO E 
CULTURAL 
DE GALICIA 

Incluídos no Bloque 1: As raíces da arte 
galega 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.3.1, 
1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 

Incluídos no Bloque 2: A Idade Antiga 
2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.7.2, 2.8.1 

Incluídos no Bloque 3: A Idade Media 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.6.1, 
3.6.2, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.9.2,3.10.1, 
3.10.2, 3.10.3, 3.11.1, 3.12.1, 3.12.2, 
3.13.1, 3.13.2, 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3 

Incluídos no Bloque 4: A Idade Moderna 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 
4.6.1, 4.6.2 

Os estándares e criterios poden ser consultados  na programación do departamento. 

 

 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, 
NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

 

CURSO Actividades 

Metodoloxía 

(alumnado con conectividade e sen 

conectividade) 

Materiais e 

recursos 

1º ESO 

- Actividades de síntese 
de contidos esenciais. 
- Definición de 
conceptos. 
- Actividades de 
causa/efecto. 
- Interpretación de 
imaxes, mapas e 
gráficos. 
- Comentarios de 
textos. 
-Breves traballos e 
investigación e procura 
de información 
-Cuestionarios 
electrónicos de carácter 
lúdico (ou en formato 
papel para o alumnado 
sen conectividade) 
 

Para o alumnado con conectividade: 

- Realización de tarefas programadas 

semanalmente e accesibles a través da 

Aula Virtual  

- Unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. Prográmanse dúas horas 

diferentes para que cada alumno/a escolla 

en función da súa dipoñibilidade horaria 

- Atención permanente para o 

asesoramento e a formulación de dúbidas 

a través de correo electrónico 

Para o alumnado sen conectividade: 

- Seguimento de actividades unha vez á 
semana 

- Aula Virtual 
do centro 
- Cisco Webex 
- Google 
Classroom 
- Google Drive 
- Servicios 
sociais do 
concello 
- Correo 
electrónico 
  
 
 

2º ESO 

- Actividades de síntese 
de contidos esenciais. 
- Definición de 
conceptos. 
- Interpretación de 
imaxes, mapas e 

Para o alumnado con conectividade: 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 
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gráficos. 
- Elaboración de mapas 
conceptuais e eixes 
cronolóxicos 
- Comentarios de textos 
- Comentario de vídeos 
- Realización e análise 
de pirámides de 
poboación 
 

Para o alumnado sen conectividade: 

- seguimento de actividades unha vez á 
semana 

3º ESO/ 
4ª ESO 

 - Actividades de síntese 
de contidos esenciais. 
- Definición de 
conceptos. 
- Actividades de 
causa/efecto. 
- Interpretación de 
imaxes, mapas e 
gráficos. 
- Elaboración de mapas 
conceptuais e eixes 
cronolóxicos 
- Comentarios de textos 
 

Para o alumnado con conectividade: 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 

Para o alumnado sen conectividade: 

- seguimento de actividades unha vez á 
semana 

1ª BACH 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
Actividades de síntese 
de contidos esenciais. 
- Definición de 
conceptos. 
- Actividades de 
causa/efecto. 
- Interpretación de 
fotografías, mapas, 
gráficos e obras de arte. 
- Comentarios de 
textos. 
- Composicións con 
documentos. 
- Traballos e 
investigación e procura 
de información. 
- Visualización de 
audiovisuais. 
- Cuestionarios 
electrónicos de carácter 
lúdico (ou en formato 
papel para o alumnado 
sen conectividade) 

 

Realización de tarefas programadas 

semanalmente e accesibles a través da 

Aula Virtual  

- Unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. Prográmanse dúas horas 

diferentes para que cada alumno/a escolla 

en función da súa dipoñibilidade horaria 

- Atención permanente para o 
asesoramento e a formulación de dúbidas 
a través de correo electrónico 

FUNDAMENTOS DA ARTE I 

 
- Traballos de 
investigación 

 

Para o alumnado con conectividade: 
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(presentación en 
formato power point) 
-Actividades e exercicios 
diversos: comentarios 
de obras de arte 
relacionadas cos 
contidos da materia, 
lectura e interpretación 
de textos.  
-Visualización e análise 
de vídeos relacionados 
coa materia 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 

Para o alumnado sen conectividade: 

- seguimento de actividades unha vez á 
semana 

2º BACH 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

Actividades e exercicios 
diversos (seguindo o 
modelo das probas da 
ABAU): comentarios de 
distintos tipos de mapas 
(mapa do tempo, mapa 
topográfico, mapas 
temáticos, mapas 
físicos, mapas políticos); 
análise e interpretación 
de gráficos; análise de 
cliseries; análise de 
climogramas; 
comentario de 
hidrogramas; 
comentario de diversos 
tipos de paisaxes 
(natural, turística, 
urbana, rural, 
industrial...); análise de 
taxas demográficas; 
comentario de 
pirámides de 
poboación; comentario 
de planos urbanos 

Para o alumnado con conectividade: 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 

Para o alumnado sen conectividade: 

- seguimento de actividades unha vez á 
semana 

HISTORIA DA ARTE 

- Clasificación e 
comentarios de obras 
de arte 
- Actividades diversas: 
comparación de estilos 
ou obras, descrición das 
características  que 
definen a un artista ou a 
un estilo,  identificación 
das influenzas de 
determinados artistas 
en estilos posteriores. 
 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA – FUNDAMENTOS DA ARTE II – PATRIMONIO 
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ARTÍSITCO DE GALICIA 

- Actividades de síntese 
de contidos esenciais. 
- Definición de 
conceptos. 
- Composicións de 
Historia. 
- Traballos de 
investigación. 
 

Para o alumnado con conectividade: 

- aprendizaxe en liña toda a semana 

- unha hora semanal de videoconferencia, 

para dúbidas sobre as tarefas e os seus 

contidos. 

Para o alumnado sen conectividade: 

- seguimento de actividades unha vez á 
semana 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO 
CURSO 2020 - 2021. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

1º ESO 
XEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

B3.11. Coñecer algunhas 
características da vida humana 
neste período, así como o 
establecemento e a difusión de 
diferentes culturas urbanas, 
despois do neolítico 

XHB3.11.1. Describe formas de organización socio-
económica e política, novas ata entón, como os 
imperios de Mesopotamia e de Exipto. 

B3.13. Explicar as etapas en que se 
divide a historia de Exipto. 

XHB3.13.1. Interpreta un mapa cronolóxico-
xeográfico da expansión exipcia. 

XHB3.13.2. Describe as principais características 
das etapas históricas en que se divide Exipto. 

B3.14. Identificar as principais 
características da relixión exipcia 

XHB3.14.1. Explica como materializaban os 
exipcios a súa crenza na vida do alén 

XHB3.14.2. Realiza un mapa conceptual cos 
principais deuses do panteón exipcio. 

B3.15. Localizar e describir algúns 
exemplos arquitectónicos de 
Exipto e de Mesopotamia. 

XHB3.15.1. Localiza nun mapa os principais 
exemplos da arquitectura exipcia e da 
mesopotámica. 

B3.16. Coñecer os trazos principais 
das polis gregas e a transcendencia 
do concepto de democracia 

XHB3.16.1. Identifica trazos da organización socio-
política e económica das polis gregas a partir de 
fontes históricas de diferentes tipos 

XHB3.16.2. Describe algunhas das diferenzas entre 
a democracia grega e as democracias actuais. 

B3.17. Entender a transcendencia 
do concepto de colonización 

XHB3.17.1. Localiza nun mapa histórico as colonias 
gregas do Mediterráneo. 

B3.18. Distinguir entre o sistema 
político grego e o helenístico 

XHB3.18.1. Elabora un mapa do imperio de 
Alexandre 

XHB3.18.2. Contrasta as accións políticas da 
Atenas de Pericles co imperio de Alexandre 
Magno. 
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B3.19. Entender o alcance do 
clásico na arte e na cultura 
occidentais 

XHB3.19.1. Explica as características esenciais da 
arte grega e a súa evolución no tempo 

XHB3.19.2. Dá exemplos representativos das áreas 
do saber grego, e discute por que se considera que 
a cultura europea parte da Grecia clásica 

B3.20. Caracterizar os trazos 
principais da sociedade, a 
economía e a cultura romanas, e 
recoñecer os conceptos de cambio 
e continuidade na historia da 
Roma antiga 

XHB3.20.1. Confecciona un mapa coas etapas da 
expansión de Roma. 

XHB3.20.2. Identifica diferenzas e semellanzas 
entre as formas de vida republicanas e as do 
imperio na Roma antiga. 

B3.21. Identificar e describir os 
trazos característicos de obras da 
arte grega e romana, 
diferenciando entre os que son 
específicos 

XHB3.21.1. Compara obras arquitectónicas e 
escultóricas de época grega e romana. 

B3.22. Establecer conexións entre 
o pasado da Hispania romana e o 
presente 

XHB3.22.1. Fai un mapa da Península Ibérica onde 
se reflicten os cambios administrativos en época 
romana 

XHB3.22.2. Analiza exemplos do legado romano 
que sobreviven na actualidade. 

XHB3.22.3. Entende o que significou a 
romanización en distintos ámbitos sociais e 
xeográficos. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º ESO 
XEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

B2.1. Comentar a información en 
mapas do mundo sobre a 
densidade de poboación e as 
migracións. 

XHB2.1.1. Localiza no mapa mundial os 
continentes e as áreas máis densamente poboadas 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias 
nos países de orixe e nos de acollemento. 

B2.2. Analizar a poboación 
europea no relativo á súa 
distribución, evolución e dinámica, 
e ás súas migracións e políticas de 
poboación. 

XHB2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias 
nos países de orixe e nos de acollemento. 

XHB2.2.2. Compara entre países a poboación 
europea segundo a súa distribución, a súa 
evolución e a súa dinámica 

B2.3. Analizar as características da 
poboación española, a súa 
distribución, dinámica e evolución, 
e os movementos migratorios. 

XHB2.3.1. Explica a pirámide de poboación de 
España e das súas comunidades autónomas 

XHB2.3.2. Analiza en distintos medios os 
movementos migratorios nas últimas tres décadas 
en España. 

B2.4. Analiza as características da 
poboación de Galicia, a súa 
distribución, dinámica e evolución, 
e os movementos migratorios 

XHB2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, 
as súas etapas e os destinos principais 

B2.5. Sinalar nun mapamundi as 
grandes áreas urbanas, e 
identificar e comentar o papel das 
cidades mundiais como 
dinamizadoras da economía das 
súas rexións 

XHB2.5.1. Realiza un gráfico con datos da 
evolución do crecemento da poboación urbana no 
mundo 

XHB2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte 
cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 
explica a súa posición económica. 

B2.6. Comprender o proceso de XHB2.6.1. Resume elementos que diferencien o 
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urbanización, os seus proles e os 
seus contras en Europa. 

urbano e o rural en Europa 

XHB2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso 
continente. 

B2.7. Recoñecer as características 
das cidades españolas e galegas, e 
as formas de ocupación do espazo 
urbano. 

XHB2.7.1. Interpreta textos que expliquen as 
características das cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de medios de 
comunicación escrita. 

B2.8. Coñecer os principais 
espazos naturais protexidos a nivel 
peninsular e insular. 

XHB2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun 
mapa, e explica a situación actual dalgúns deles. 

XHB2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, 
de barra e de sectores) en soportes virtuais ou 
analóxicos, que reflictan información económica e 
demográfica de países ou áreas xeográficas a 
partir dos datos elixidos. 

B2.9. Identificar as principais 
paisaxes humanizadas españolas e 
galegas, e identificalas por 
comunidades autónomas. 

XHB2.9.1. Clasifica as principais paisaxes 
humanizadas españolas a través de imaxes 

B2.10. Coñecer e analizar os 
problemas e os retos ambientais 
que afronta España, a súa orixe e 
as posibles vías para afrontar estes 
problemas. 

XHB2.10.1. Compara paisaxes humanizadas 
españolas segundo a súa actividade económica. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º ESO 
PAISAXE E 

SUSTENTABILIDADE 

B4.1. Entender que a 
paisaxe está relacionada 
co benestar e a calidade 
de vida 

PSB4.1.1. Coñece e valora as posibilidades que 
ofrece unha paisaxe de calidade para o benestar. 

PSB4.1.2. Deseña un itinerario sinxelo na súa 
paisaxe que percorre espazos propicios para o 
desenvolvemento de actividades físicas e de lecer 

B4.2. Comprender a 
necesidade da ordenación 
e da xestión das paisaxes 
para a súa salvagarda, e 
formular actuacións 
sinxelas, encamiñadas á 
conservación da paisaxe. 

PSB4.2.1. Realiza unha pequena investigación e 
suxire algunha actuación que mellore ou resolva 
algún impacto na súa paisaxe máis próxima. 

B4.3. Comprender que a 
paisaxe é un dereito da 
cidadanía e que require da 
nosa participación activa. 

PSB4.3.1. Argumenta nun debate o seu punto de 
vista respecto a cuestións relacionadas coa 
calidade e a conservación da súa paisaxe cotiá. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

3º ESO 
XEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

B3.7. Relacionar o alcance da nova 
ollada dos humanistas, artistas e 
científicos do Renacemento con 
etapas anteriores e posteriores. 

XHB3.7.1. Identifica trazos do Renacemento e do 
Humanismo na historia europea, a partir de fontes 
históricas de diversos tipos. 

B3.8. Coñecer a importancia da 
arte renacentista e barroca en 
Europa e en América 

XHB3.8.1. Coñece obras e legado de artistas, 
humanistas e científicos da época. 
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B3.9. Coñecer a importancia 
dalgúns autores e obras destes 
séculos. 

XHB3.9.1. Analiza obras, ou fragmentos delas, 
dalgúns autores desta época no seu contexto 

B3.10. Comprender a diferenza 
entre os reinos medievais e as 
monarquías modernas. 

XHB3.10.1. Distingue as características de réximes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios e 
absolutos. 

B3.11. Analizar o reinado dos Reis 
Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a 
Idade Moderna. 

XHB3.11.1. Comprende os conceptos de cambio e 
continuidade en relación co reinado dos Reis 
Católicos. 

B3.12. Entender os procesos de 
conquista e colonización, e as súas 
consecuencias. 

XHB3.12.1. Explica as causas que conduciron á 
descuberta de América para Europa, a súa 
conquista e a súa colonización. 

XHB3.12.2. Coñece os principais feitos da 
expansión de Aragón e de Castela polo mundo. 

XHB3.12.3. Sopesa interpretacións conflitivas 
sobre a conquista e a colonización de América. 

B3.13. Coñecer trazos das políticas 
internas e as relacións exteriores 
dos séculos XVI e XVII en Europa. 

XHB3.13.1. Analiza as relacións entre os reinos 
europeos que conducen a guerras como a dos 
"Trinta Anos". 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

4º ESO 
XEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

B5.3. Coñecer as tensións que 
levaron en España á proclamación 
da II República e ao estoupido da 
Guerra Civil 

XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 
II República española, e reaccións a elas. 

XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 
española no contexto europeo e internacional. 

B6.2. Coñecer os principais feitos 
da II Guerra Mundial, diferenciar 
as escalas xeográficas nesta guerra 
(europea e mundial) e entender o 
concepto de guerra total. 

XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 
causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a 
distintos niveis temporais e xeográficos. 

B6.3. Entender o contexto en que 
se desenvolveu o Holocausto na 
guerra europea e as súas 
consecuencias. 

XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 
na historia mundial. 

B6.4. Comprender o concepto de 
Guerra Fría no contexto de despois 
de 1945, e as relacións entre os 
dous bloques, os EEUU e a URSS. 

XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 
historiográficas, explica algúns dos conflitos 
enmarcados na época da Guerra Fría. 

XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 
Vietnam. 

B6.5. Organizar os feitos máis 
importantes da descolonización de 
posguerra no século XX e 
comprender os límites da 
descolonización e da 
independencia nun mundo 
desigual. 

XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 
descolonizador. 

B7.1. Entender os avances 
económicos dos réximes soviéticos 
e os perigos do seu illamento 
interno, así como os avances 

XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes 
soviéticos e do "Welfare State" en Europa. 
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económicos do "Welfare State" en 
Europa. 

B7.3. Explicar as causas de que se 
establecera unha ditadura en 
España tras a Guerra Civil, e como 
foi evolucionando esa ditadura 
desde 1939 a 1975. 

XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 
represión en España, así como as fases da ditadura 
de Franco 

B8.1. Interpretar procesos a medio 
prazo de cambios económicos, 
sociais e políticos a nivel mundial. 

XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do 
estado do benestar. 

B8.3. Coñecer os principais feitos 
que conduciron ao cambio político 
e social en España despois de 
1975, e sopesar distintas 
interpretacións sobre ese proceso. 

XHB8.3.2. Enumera e describe algúns dos 
principais fitos que deron lugar ao cambio na 
sociedade española da transición: coroación de 
Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 1976, 
lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, 
primeiras eleccións xerais, creación do Estado das 
autonomías, etc. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

1º BACH 
HISTORIA DO 

MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

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

HMCB5.11.1. Sintetiza textos que explican a 
intervención da ONU nas relacións internacionais e 
nos asuntos de descolonización. 

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

HMCB6.1.1. Localiza nun mapa os países que 
formaban os bloques comunista e capitalista 

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

HMCB6.2.1. Identifica e explica os conflitos da 
Guerra Fría a partir dun mapa histórico 

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

HMCB6.3.1. Selecciona símbolos e imaxes que se 
identifiquen co mundo capitalista e o mundo 
comunista. 

HMCB6.3.2. Extrae conclusións dos textos, imaxes, 
mapas e gráficas que expliquen a evolución de 
ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e 
sinala a que bloque pertence e algúns motivos que 
explican esa pertenza 
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B7.1. Explicar os motivos e 
os feitos que conducen á 
descolonización, e 
establecer as causas e os 
factores que explican o 
proceso 

HMCB7.1.1. Localiza nun mapa as zonas afectadas 
pola descolonización e os seus conflitos 

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

HMCB7.2.1. Establece de xeito razoado as causas, 
os feitos e os factores que desencadean e explican 
o proceso descolonización 

HMCB7.2.2. Identifica e compara as características 
da descolonización de Asia e de África. 

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

HMCB7.3.1. Explica as actuacións da ONU no 
proceso descolonizador a partir de fontes 

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

HMCB7.4.1. Analiza as características dos países 
do terceiro mundo a partir de gráficas 

HMCB7.4.2. Localiza nun mapa os países do 
terceiro mundo. 

HMCB7.4.3. Analiza textos e imaxes do 
Movemento de Países Non Aliñados e dos países 
subdesenvolvidos 

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

HMCB8.1.1. Localiza nun mapa as repúblicas 
exsoviéticas e os países formados tras a caída do 
muro de Berlín. 

HMCB8.1.2. Elabora un eixe cronolóxico que 
ordena os acontecementos que explican a 
desintegración da URSS, a formación da CEI e o 
xurdimento das repúblicas exsoviéticas 

HMCB8.1.3. Compara os países dos Balcáns desde 
os anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 
situación 

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

HMCB8.2.1. Describe os trazos políticos e 
socioeconómicos da URSS desde a época de 
Breznev ata a de Gorbachov. 

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

HMCB8.3.1. Elabora un cadro sinóptico sobre a 
situación política e económica das repúblicas 
exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa 

B8.4. Explicar a caída do 
muro de Berlín e nomear 

HMCB8.4.1. Analiza imaxes que reflicten a caída 
do muro de Berlín 

HMCB8.4.2. Explica as novas relacións das 
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as súas repercusións nos 
países de Europa central 
e oriental. 

repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 

HMCB8.4.3. Realiza unha procura guiada en 
internet para explicar de maneira razoada a 
disolución do bloque comunista 

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

HMCB8.5.1. Describe comparativamente a 
evolución política dos países de Europa central e 
oriental tras a caída do muro de Berlín. 

HMCB8.5.2. Describe e analiza as causas, o 
desenvolvemento e as consecuencias da guerra 
dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

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

HMCB9.1.1. Enumera as liñas de pensamento 
económico do mundo capitalista na segunda 
metade do século XX. 

HMCB9.1.2. Explica o modelo capitalista dun país 
elaborando información a partir dunha procura 
guiada en internet 

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

HMCB9.2.1. Identifica razoadamente as 
características e símbolos do Estado do benestar. 

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

HMCB9.3.1. Elabora eixes cronolóxicos sobre o 
proceso de construción da Unión Europea 

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

HMCB9.4.1. Relaciona razoadamente 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 explican a 
transformación da 
sociedade norteamericana 
e que constitúen 
elementos orixinarios do 
Estado do benestar. 

HMCB9.5.1. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos 
máis significativos de tipo político, social e 
económico dos Estados Unidos desde os anos 60 
aos 90. 

HMCB9.5.2. Selecciona e presenta mediante 
mapas ou redes conceptuais información referida 
aos Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

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

HMCB9.6.1. Establece razoadamente as 
características e os símbolos que explican aspectos 
singulares do capitalismo de Xapón e a área do 
Pacífico. 
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B10.1. Analizar as 
características da 
globalización e describir a 
influencia dos medios de 
comunicación neste 
fenómeno, así como o 
impacto dos medios 
científicos e tecnolóxicos 
na sociedade actual. 

HMCB10.1.2. Elabora un breve informe sobre as 
relacións entre inmigración e globalización a partir 
de fontes históricas. 

HMCB10.1.3. Extrae conclusións de imaxes e 
material videográfico relacionados co mundo 
actual. 

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

HMCB10.2.1. Realiza unha procura guiada en 
internet sobre a ameaza terrorista, organizacións 
que a sustentan, actos máis relevantes (11-S de 
Nova York, 11-M de Madrid 7-X de Londres, etc.), 
os seus símbolos e as repercusións na sociedade 
(cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, 
mediación en conflitos, etc.), e analiza e comunica 
a información máis relevante 

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

HMCB10.3.1. Identifica os retos actuais da Unión 
Europea a partir de novas xornalísticas 
seleccionadas. 

HMCB10.3.2. Explica comparativamente os 
desaxustes da Unión Europea na relación con 
outros países ou áreas xeopolíticas. 

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

HMCB10.4.1. Elabora mapas conceptuais sobre os 
trazos da sociedade norteamericana, agrupados en 
política, sociedade, economía e cultura. 

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

HMCB10.5.1. Describe os principais movementos 
políticos, económicos, sociais e culturais da 
Hispanoamérica actual. 

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

HMCB10.6.1. Enumera e explica os trazos 
económicos, políticos, relixiosos e sociais do 
mundo islámico, e localiza nun mapa os países que 
o forman na actualidade 

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

HMCB10.7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre os principais 
países do continente africano. 

B10.8. Resumir a evolución 
de China e a India desde 
finais do século XX ao 
século XXI, seleccionando 

HMCB10.8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais de China e a India. 

HMCB10.8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, relixiosos e sociais entre países 
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trazos políticos, 
económicos, sociais e de 
mentalidades 

emerxentes de Asia e África 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

1º BACH 
FUNDAMENTOS 

DA ARTE I 

B11.1. Recoñecer as claves da 
arte barroca. 

FA1.B11.1.1. Relaciona a situación política europea 
coa evolución do Renacemento cara ao Barroco 

FA1.B11.1.2. Analiza as instrucións emanadas do 
Concilio de Trento acerca do xeito de representar 
nas igrexas. 

FA1.B11.1.3. Analiza o púlpito da basílica de San 
Pedro e os seus elementos identificativos 

FA1.B11.1.4. Analiza as peculiaridades da 
imaxinaría española, canto a temática e técnica 

B11.2. Utilizar correctamente 
o vocabulario técnico aplicado 
aos elementos 
arquitectónicos. 

FA1.B11.2.1. Identifica as principais características 
da arquitectura barroca. 

B11.3. Identificar a asimetría 
en elementos da arte barroca 
e doutras culturas diferentes. 

FA1.B11.3.1. Relaciona a arte barroca europea e a 
arte colonial hispanoamericana. 

FA1.B11.3.2. Compara o barroco con creacións 
formais recargadas ou barroquistas posteriores 

B11.4. Comparar as fachadas 
renacentistas e barrocas en 
España. 

FA1.B11.4.1. Describe e compara fachadas das 
igrexas máis representativas da arte barroca 

B11.5. Identificar as obras 
máis representativas da 
escultura barroca, en relación 
cos autores correspondentes 

FA1.B11.5.1. Comenta os principais traballos de 
Gian Lorenzo Bernini escultor e a súa evolución 
desde a escultura de Michelangelo Buonarroti 

FA1.B11.5.2. Analiza a obra "A éxtase de Santa 
Teresa" e a súa relación con artistas posteriores, 
por exemplo Dalí. 

B11.6. Distinguir a escultura 
hispánica da do resto de 
Europa. 

FA1.B11.6.1. Identifica as principais obras da 
imaxinaría relixiosa española 

B11.7. Comparar a escultura 
monocromática e a escultura 
policromada. 

FA1.B11.7.1. Compara a escultura de Bernini e de 
Gregorio Fernández 

B11.8. Identificar a pintura 
barroca, comparando os 
estilos, por países. 

FA1.B11.8.1. Identifica os principais pintores 
barrocos 

FA1.B11.8.2. Analiza o tratamento da perspectiva 
en "As Meninas" de Velázquez 

FA1.B11.8.3. Compara a técnica pictórica de 
Velázquez coa pintura impresionista posterior 

FA1.B11.8.4. Analiza a obra pictórica de Peter Paul 
Rubens e Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 

FA1.B11.8.5. Explica a pintura costumista 
holandesa: tratamento pictórico, tamaño do lenzo 
e técnica 

B11.9. Comparar a 
iluminación tenebrista no 
barroco e en culturas 
posteriores. 

FA1.B11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da 
Caravaggio con José de Ribera, Juan de Valdés Leal 
e Diego de Silva Velázquez 
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B11.10. Recoñecer a música 
barroca e a súa evolución 
desde a música renacentista. 

FA1.B11.10.1. Recoñece a tipoloxía musical da 
música barroca 

FA1.B11.10.2. Identifica as pezas máis recoñecibles 
dos compositores desta época: Vivaldi, 
Monteverdi, Häendel, J. S. Bach, Telemann, 
Rameau e Scarlatti. 

B11.11. Valorar o nacemento 
da ópera e a súa 
transcendencia posterior. 

FA1.B11.11.1. Describe os principais compoñentes 
dunha ópera. 

B11.12. Identificar a moblaxe 
e as artes decorativas do 
barroco. 

FA1.B11.12.1. Compara a moblaxe e os traxes do 
Renacemento cos da época barroca 

B11.13. Analizar o proceso 
técnico da caixa escura. 

FA1.B11.13.1. Relaciona a caixa escura pictórica 
coa caixa fotográfica 

FA1.B11.13.2. Comenta o uso da caixa escura, en 
relación coa obra de Carel Fabritius e outros 
posibles 

B12.1. Comparar a arte 
barroca e o Rococó, e 
establecer similitudes e 
diferenzas. 

FA1.B12.1.1. Identifica a orixe do Rococó. 

FA1.B12.1.2. Relaciona a situación política francesa 
e o Rococó. 

FA1.B12.1.3. Analiza a evolución do Barroco ao 
Rococó 

B12.2. Diferenciar a temática 
relixiosa e a temática profana. 

FA1.B12.2.1. Compara a pintura barroca e a 
pintura rococó. 

FA1.B12.2.2. Analiza a temática do barroco 
relixioso e a pintura galante francesa. 

FA1.B12.2.3. Analiza o cadro "L'escarpolette" (O 
bambán), de Jean-Honoré Fragonard 

B12.3. Comparar as obras 
pictóricas de Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun e os 
pintores masculinos da súa 
época. 

FA1.B12.3.1. Compara as obras pictóricas de 
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun e os pintores 
masculinos da súa época. 

B12.4. Valorar as similitudes e 
as diferenzas entre a obra 
pictórica de Anton Rafael 
Mengs e pintores posteriores, 
por exemplo Francisco de 
Goya. 

FA1.B12.4.1. Relaciona a obra de Anton Rafael 
Mengs e os pintores europeos do seu tempo. 

FA1.B12.4.2. Compara as obras de Mengs coas de 
Goya e establece posibles influencias. 

B12.5. Comparar o 
tratamento iconolóxico dos 
motivos relixiosos entre 
Gregorio Fernández e Salzillo. 

FA1.B12.5.1. Analiza a obra de Francisco Salzillo. 

FA1.B12.5.2. Compara o tratamento iconolóxico 
dos motivos relixiosos entre Gregorio Fernández e 
Salzillo. 

B12.6. Analizar a obra musical 
de Mozart: análise, 
identificación de fragmentos 
de obras máis populares e 
comparación con obras 
doutros autores e doutras 
épocas. 

FA1.B12.6.1. Analiza a obra musical de Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

FA1.B12.6.2. Recoñece partes importantes dos 
traballos máis coñecidos de Mozart. 

FA1.B12.6.3. Compara as óperas de Mozart con 
outras de diferentes épocas 

FA1.B12.6.4. Compara o "Réquiem" de Mozart con 
obras doutros autores 

B12.7. Describir as partes as FA1.B12.7.1. Describe as partes das composicións 
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composicións musicais. musicais máis representativas: oratorios, misas, 
concertos, sonatas e sinfonías. 

B12.8. Analizar as claves 
estilísticas do estilo rococó, 
especialmente en vestiarios e 
moblaxe en España e en 
Europa. 

FA1.B12.8.1. Analiza a moblaxe rococó. 

FA1.B12.8.2. Identifica o estilo Luís XV en moblaxe. 

FA1.B12.8.3. Compara os vestidos da corte 
francesa co resto de traxes europeos. 

FA1.B12.8.4. Describe o vestiario das clases altas, 
medias e baixas no século XVIII. 

B12.9. Recoñecer a 
importancia artística da 
cerámica, e nomeadamente 
da porcelana, valorando a 
evolución desde a louza ata as 
figuras desta época. 

FA1.B12.9.1. Analiza a tipoloxía da cerámica 
europea. 

FA1.B12.9.2. Describe a evolución da louza ata a 
porcelana. 

FA1.B12.9.3. Identifica a tipoloxía da cerámica 
europea en relación á cerámica oriental. 

B12.10. Explicar o modo de 
fabricación do vidro soprado. 

FA1.B12.10.1. Identifica as características da 
fabricación do vidro. 

FA1.B12.10.2. Describe o proceso de fabricación 
do vidro soprado. 

B13.1. Identificar as claves do 
neoclasicismo arquitectónico. 

FA1.B13.1.1. Compara a situación política francesa 
de Luís XVI e o estilo artístico que o relaciona. 

FA1.B13.1.2. Relaciona a vida de Napoleón e o 
estilo Imperio. 

FA1.B13.1.3. Compara os edificios neoclásicos en 
Europa, e determina as diferenzas e as 
semellanzas. 

FA1.B13.1.4. Identifica os principais edificios 
neoclásicos europeos e americanos. 

B13.2. Valorar a 
transcendencia do 
neoclasicismo dentro da 
cultura europea. 

FA1.B13.2.1. Analiza as causas da volta ao 
clasicismo arquitectónico. 

B13.3. Recoñecer os 
elementos da cultura oriental 
que se van incorporando 
progresivamente á cultura 
europea. 

FA1.B13.3.1. Infire a partir do auxe do comercio 
con Oriente o crecente gusto orientalizante da 
moda europea. 

B13.4. Comparar as obras 
escultóricas dos artistas 
europeos máis salientables. 

FA1.B13.4.1. Compara a obra de Antonio Canova 
coa escultura anterior. 

FA1.B13.4.2. Recoñece os principais traballos de 
Canova e Carpeaux. 

FA1.B13.4.3. Compara a escultura de Canova e 
Carpeaux. 

B13.5. Comparar o 
tratamento pictórico de 
pintores coetáneos, por 
exemplo Jean Louis David e 
Jean Auguste Dominique 
Ingres. 

FA1.B13.5.1. Compara a obra pictórica dos 
pintores europeos máis salientables, por exemplo 
Jean Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres. 

B13.6. Identificar as obras 
pictóricas máis importantes 
dos pintores ingleses. 

FA1.B13.6.1. Explica a obra pictórica dos principais 
pintores ingleses: Thomas Lawrence, Joshua 
Reynolds e outros. 

FA1.B13.6.2. Analiza a relación artística e persoal 



 

 

 

Páxina 34 de 54 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

entre Emma Hamilton, George Romney e o 
almirante Nelson. 

FA1.B13.6.3. Relaciona a influencia entre Emma 
Hamilton e a moda da época. 

B13.7. Discernir entre a 
moblaxe Luís XV e a Luís XVI. 

FA1.B13.7.1. Compara a tipoloxía entre a moblaxe 
Luís XV, a Luís XVI e a Imperio. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 
HISTORIA 

DE 
ESPAÑA 

B3.1. Analizar o reinado dos Reis 
Católicos como unha etapa de 
transición entre a Idade Media e a 
Idade Moderna, e identificar as 
reminiscencias medievais e os feitos 
salientables que abren o camiño á 
modernidade. 

HEB3.1.1. Define o concepto de unión dinástica 
aplicado a Castela e Aragón en tempos dos Reis 
Católicos e describe as características do novo 
Estado. 

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

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

B3.2. Explicar a evolución e a 
expansión da monarquía hispánica 
durante o século XVI, diferenciando 
os reinados de Carlos I e Filipe II. 

HEB3.2.1. Compara os imperios territoriais de 
Carlos I e de Filipe II, e explica os problemas que 
provocaron. 

HEB3.2.2. Explica a expansión colonial en América 
e no Pacífico durante o século XVI. 

HEB3.2.3. Analiza a política respecto a América no 
século XVI e as súas consecuencias para España, 
Europa e a poboación americana. 

B3.3. Explicar as causas e as 
consecuencias da decadencia da 
monarquía hispánica no século XVII, 
relacionando os problemas internos, 
a política exterior e a crise 
económica e demográfica. 

HEB3.3.1. Describe a práctica do valemento e os 
seus efectos na crise da monarquía. 

HEB3.3.2. Explica os principais proxectos de 
reforma do Conde Duque de Olivares. 

HEB3.3.3. Analiza as causas da guerra dos Trinta 
Anos e as súas consecuencias para a monarquía 
hispánica e para Europa. 

HEB3.3.4. Compara e comenta as rebelións de 
Cataluña e Portugal de 1640. 

HEB3.3.5. Explica os principais factores da crise 
demográfica e económica do século XVII, e as súas 
consecuencias 

HEB3.3.6. Representa unha liña do tempo desde 
1474 ata 1700, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

B3.4. Recoñecer as grandes achegas 
culturais e artísticas do Século de 
Ouro español, extraendo 
información de interese en fontes 
primarias e secundarias (en 
bibliotecas, internet, etc.). 

HEB3.4.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) e elabora unha breve exposición 
sobre os seguintes pintores do Século de Ouro 
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e 
Murillo. 

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

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 

HEB10.1.2. Diferencia as forzas de apoio e 
oposición á República nos seus comezos, e 
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describe as súas razóns e as principais actuacións. 

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

HEB10.2.1. Resume as reformas impulsadas 
durante o bienio reformista da República 

HEB10.2.2. Especifica as características esenciais 
da Constitución de 1931. 

HEB10.2.3. Analiza o proxecto de reforma agraria: 
as súas razóns, o seu desenvolvemento e os seus 
efectos 

HEB10.2.4. Compara as actuacións do bienio 
radical-cedista coas do bienio anterior. 

HEB10.2.5. Describe as causas, o desenvolvemento 
e as consecuencias da Revolución de Asturias de 
1934. 

HEB10.2.6. Explica as causas da formación da 
Fronte Popular e as actuacións tras o seu triunfo 
electoral, ata o comezo da guerra. 

B10.3. Analizar a Guerra Civil, 
identificando as súas causas e as 
consecuencias, a intervención 
internacional e o curso dos 
acontecementos nas dúas zonas. 

HEB10.3.1. Especifica os antecedentes da Guerra 
Civil. 

HEB10.3.2. Relaciona a Guerra Civil española co 
contexto internacional. 

HEB10.3.3. Compara a evolución política e a 
situación económica dos dous bandos durante a 
guerra. 

HEB10.3.4. Especifica os custos humanos e as 
consecuencias económicas e sociais da guerra. 

HEB10.3.5. Sintetiza nun esquema as grandes fases 
da guerra, desde o punto de vista militar. 

HEB10.3.6. Representa unha liña do tempo desde 
1931 ata 1939, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

B10.4. Valorar a importancia da 
Idade de Prata da cultura española, e 
expor as achegas das xeracións e das 
figuras máis representativas. 

HEB10.4.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) e elabora unha breve exposición 
sobre a Idade de Prata da cultura española. 

B11.1. Analizar as características do 
franquismo e a súa evolución no 
tempo e especificar as 
transformacións políticas, 
económicas e sociais que se 
produciron, en relación coa 
cambiante situación internacional. 

HEB11.1.1. Elabora un esquema cos grupos 
ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo na 

súa etapa inicial. 

 

HEB11.1.2. Diferencia etapas na evolución de 
España durante o franquismo, e resume os trazos 
esenciais de cada unha. 

HEB11.1.3. Explica a organización política do 
Estado franquista. 

HEB11.1.4. Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e a situación económica de 
España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 

HEB11.1.5. Explica as relacións exteriores, a 
evolución política e as transformacións 
económicas e sociais de España desde 1959 ata 
1973. 

HEB11.1.6. Especifica as causas da crise final do 
franquismo desde 1973. 
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HEB11.1.7. Relaciona a evolución política do 
réxime cos cambios que se producen no contexto 
internacional. 

HEB11.1.8. Explica a política económica do 
franquismo nas súas etapas e a evolución 
económica do país. 

HEB11.1.9. Describe as transformacións que 
experimenta a sociedade española durante os 
anos do franquismo, así como as súas causas. 

HEB11.1.10. Especifica os grupos de oposición 
política ao réxime franquista e comenta a súa 
evolución no tempo 

HEB11.1.11. Representa unha liña do tempo desde 
1939 ata 1975, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

B11.2. Describir a diversidade 
cultural do período, distinguindo as 
súas manifestacións. 

HEB11.2.1. Procura información de interese (en 
libros e internet) e elabora unha breve exposición 
sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 

B12.1. Describir as dificultades da 
transición á democracia desde o 
franquismo nun contexto de crise 
económica, e explicar as medidas 
que permitiron a celebración das 
primeiras eleccións democráticas. 

HEB12.1.1. Explica as alternativas políticas que se 
propuñan tras a morte de Franco, e quen defendía 
cada unha. 

HEB12.1.2. Describe o papel desempeñado polo 
Rei durante a transición. 

HEB12.1.3. Describe as actuacións impulsadas polo 
presidente de Goberno Adolfo Suárez para a 
reforma política do réxime franquista: lei para a 
reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977, 
etc. 

HEB12.1.4. Explica as causas e os obxectivos dos 
Pactos da Moncloa. 

B12.2. Caracterizar o novo modelo 
de Estado democrático establecido 
na Constitución de 1978, 
especificando as actuacións previas 
encamiñadas a alcanzar o máis 
amplo acordo social e político. 

HEB12.2.1. Explica o proceso de elaboración e 
aprobación da Constitución de 1978 e as súas 
características esenciais. 

HEB12.2.2. Describe como se estableceron as 
preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 

B12.3. Analizar a evolución 
económica, social e política de 
España desde o primeiro 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 plena integración en 
Europa. 

HEB12.3.1. Elabora un esquema coas etapas 
políticas desde 1979 ata a actualidade, segundo o 
partido no poder, e sinala os principais 
acontecementos de cada unha delas. 

HEB12.3.2. Comenta os feitos máis salientables do 
proceso de integración en Europa e as 
consecuencias para España desta integración. 

HEB12.3.3. Analiza a evolución económica e social 
de España desde a segunda crise do petróleo en 
1979 ata o comezo da crise financeira mundial de 
2008. 

HEB12.3.4. Analiza o impacto da ameaza terrorista 
sobre a normalización democrática de España, 
describe a xénese e evolución das organizacións 
terroristas que actuaron desde a transición 
democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) e 
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reflexiona sobre outros temas relacionados: a 
cidadanía ameazada, os movementos asociativos 
de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

HEB12.3.5. Representa unha liña do tempo desde 
1975 ata os nosos días, e sitúa nela os principais 
acontecementos históricos. 

B12.4. Resumir o papel de España no 
mundo actual, especificando a súa 
posición na Unión Europea e as súas 
relacións con outros ámbitos 
xeopolíticos. 

HEB12.4.1. Explica a posición e o papel da España 
actual na Unión Europea e no mundo. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 
FUNDAMENTOS 

DA ARTE II 

B7.1. Comentar a relación entre a 
situación política europea e o seu 
reflexo na arte. 

FA2.B7.1.1. Analiza a representación plástica 
do crack bolsista de 1929 en Estados Unidos. 

B7.2. Analizar a arte social ou 
comprometida. 

FA2.B7.2.1. Comenta a obra fotográfica de 
Dorothea Lange e Walker Evans 

FA2.B7.2.2. Compara a obra fotográfica de 
artistas con compromiso social coa fotografía 
esteticista de, por exemplo, Cecil Beaton 

B7.3. Debater acerca da función 
social da arte. 

FA2.B7.3.1. Expón razoadamente a 
importancia da arte como denuncia social, 
utilizando, por exemplo, o documental "As 
Hurdes, terra sen pan", de Luis Buñuel. 

B7.4. Analizar a importancia para o 
mundo da arte de Walt Disney 
como empresa. 

FA2.B7.4.1. Analiza a importancia para o cine 
da obra creativa de Walt Disney. 

B7.5. Describir o nacemento do 
cómic, tanto do europeo, con 
"Tintín", como o norteamericano 
dos superheroes. 

FA2.B7.5.1. Analiza a importancia do cómic 
europeo, nomeadamente a obra de Hergé 

FA2.B7.5.2. Explica o nacemento dos 
superheroes norteamericanos do cómic. 

FA2.B7.5.3. Analiza as claves sociolóxicas e 
persoais dos superheroes do cómic: 
"Superman", "Batman" e "Capitán América". 

FA2.B7.5.4. Relaciona o cómic espacial co cine 
posterior, utilizando, entre outras, as 
aventuras espaciais de "Flash Gordon". 

FA2.B7.5.5. Comenta a relación entre cine e 
cómic no caso de "Tarzán". 

B7.6. Explicar a transcendencia 
posterior do cómic desta época na 
arte. 

FA2.B7.6.1. Debate acerca do valor do cómic 
como obra de arte 

B7.7. Analizar as claves sociolóxicas 
do cine español, no marco da 
cultura e da situación económica 
de España e da Guerra Civil. 

FA2.B7.7.1. Recoñece as principais películas 
españolas da época, tendo en conta a relación 
da súa creación coa produtora Cifesa. 

B7.8. Comentar a situación do 
ballet europeo e a influencia dos 
coreógrafos soviéticos no Ballet da 
Ópera de París. 

FA2.B7.8.1. Analiza a importancia para a 
danza dos ballets soviéticos de principio de 
século. 



 

 

 

Páxina 38 de 54 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

B7.9. Recoñecer as composicións 
musicais das denominadas "big 
bands" americanas, por exemplo a 
orquestra de Benny Goodman. 

FA2.B7.9.1. Identifica a música swing e a súa 
relación coas "big bands" americanas. 

B8.1. Debater acerca da 
importancia da iconoloxía na 
promoción das correntes políticas 
da época. 

FA2.B8.1.1. Analiza as artes fascista e 
comunista, e establece diferenzas e 
semellanzas. 

B8.2. Identificar as claves da 
arquitectura, nomeadamente a 
relacionada coas ideoloxías 
totalitarias. 

FA2.B8.2.1. Compara a arquitectura de ambas 
as ideoloxías, principalmente en Berlín e en 

Moscova. 

B8.3. Comentar a evolución na 
forma escultórica: a ruptura da 
forma. 

FA2.B8.3.1. Comenta a evolución escultórica 
europea, nomeadamente salientable nas 
obras de Henry Moore, Antoine Pevsner e 
Naum Gabo. 

B8.4. Analizar a obra 
cinematográfica europea da época, 
destacando principalmente a 
transcendencia das creacións de 
Leni Riefensthal e Serguéi 
Eisenstein. 

FA2.B8.4.1. Identifica as películas de Leni 
Riefensthal: "Olympia" e "O triunfo da 
vontade". 

FA2.B8.4.2. Analiza a construción narrativa 
visual de "O acoirazado Potemkin". 

B8.5. Describir a relación da obra 
musical de Wagner co fascismo e 
das composicións de Dimitri 
Shostakóvich co comunismo 
soviético. 

FA2.B8.5.1. Explica a relación entre a música 
de Wagner e o fascismo alemán. 

B8.6. Comentar a tipoloxía 
fotográfica relacionada cos 
conflitos bélicos, utilizando, por 
exemplo, a obra gráfica de Robert 
Capa ou dos españois Agustí 
Centelles, José María Díaz-
Casariego, "Campúa" e Venancio 
Gombau ou "Alfonso". 

FA2.B8.6.1. Analiza as claves da fotografía de 
guerra, especialmente na obra de Robert 
Capa, Agustí Centelles ou "Alfonso". 

FA2.B8.6.2. Analiza a formulación ou 
presentación teórica da fotografía e o 
instante de Henri de Cartier-Bresson. 

FA2.B8.6.3. Relaciona a actitude vital e 
artística dos fotógrafos da axencia Magnum. 

B8.7. Explicar a técnica da 
fotografía nocturna e valorar os 
condicionantes técnicos, utilizando 
como exemplo a obra gráfica de 
Brassai, entre outros. 

FA2.B8.7.1. Comenta a técnica da fotografía 
nocturna e as creacións de Gyula Halász 
"Brassai". 

B8.8. Comparar a técnica da colaxe 
aplicada a diferentes motivos, por 
exemplo entre a obra de Josep 
Renau e Matisse. 

FA2.B8.8.1. Explica a técnica da colaxe e a súa 
utilización no cartel de propaganda política, 
sobre todo na obra de Josep Renau. 

FA2.B8.8.2. Realiza unha composición plástica 
mediante a técnica da colaxe. 

B8.9. Analizar as claves narrativas e 
plásticas da comedia musical 
norteamericana utilizando, entre 
outras, a filmografía de Fred 
Astaire e de Gene Kelly. 

FA2.B8.9.1. Comenta as claves da comedia 
musical norteamericana, utilizando, entre 
outros, as películas de Fred Astaire e de 
Gene Kelly. 
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B8.10. Razoar a importancia dos 
grandes estudios cinematográficos 
na historia e no desenvolvemento 
do cine. 

FA2.B8.10.1. Explica a importancia dos 
estudios de cine de Hollywood. 

FA2.B8.10.2. Analiza as claves do nacemento 
das grandes compañías norteamericanas de 
cine: Warner Brothers, United Artist, 
Columbia e Metro-Goldwyn-Mayer. 

B8.11. Analizar o tempo narrativo 
do xénero do suspense. 

FA2.B8.11.1. Analiza as claves narrativas do 
xénero do suspense, nomeadamente 
referido á filmografía de Alfred Hitchcock. 

B8.12. Explicar as claves da 
comedia con formulacións sociais. 

FA2.B8.12.1. Describe as claves da comedia 
ácida ou amarga, comentando, entre outras 
posibles, as películas: "To be or not to be", 
de Ernst Lubitsch, e "O gran ditador", de 
Charlie Chaplin. 

B8.13. Expor a relación entre amor 
e guerra no cine. 

FA2.B8.13.1. Identifica as claves 
cinematográficas de "Casablanca", de 
Michael Curtiz. 

B8.14. Describir as características 
formais e argumentais da comedia, 
o suspense e o cine neorrealista. 

FA2.B8.14.1. Comenta as características do 
cine neorrealista italiano, sobre todo nas 
películas "Roma, cidade aberta" e "Alemaña 
ano cero", de Roberto Rossellini, e "Ladrón 
de bicicletas", de Vittorio de Sica. 

B9.1. Debater acerca dos valores 
plásticos da arquitectura funcional. 

FA2.B9.1.1. Explica a idea: "a función fai a 
forma". 

FA2.B9.1.2. Comenta a frase do arquitecto 
Mies van der Rohe: "Menos é máis". 

B9.2. Identificar a tipoloxía do 
edificio funcional. 

FA2.B9.2.1. Comenta as claves da 
arquitectura funcional. 

FA2.B9.2.2. Explica as claves do funcionalismo 
orgánico escandinavo, comentando a obra 
de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen e 
o norteamericano Eero Saarinen. 

FA2.B9.2.3. Sinala as claves da moblaxe 
escandinava. 

FA2.B9.2.4. Compara o moble funcionalista 
con outros estilos anteriores e posteriores. 

B9.3. Comparar as creacións dos 
arquitectos desta corrente creativa 
máis relevantes. 

FA2.B9.3.1. Identifica as principais creacións 
arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank 
Lloyd Wright e Le Corbusier. 

B9.4. Relacionar a orixe do deseño 
industrial e a produción en serie. 

FA2.B9.4.1. Relaciona a escola alemá Bauhaus 
co deseño industrial. 

B9.5. Comentar a importancia do 
cómic español. 

FA2.B9.5.1. Recoñece as claves do éxito do 
cómic español, incidindo na obra de 
Francisco Ibáñez e na súa relación coa 
editorial Bruguera. 

B9.6. Debater acerca da 
supremacía comercial das 
producións cinematográficas 

FA2.B9.6.1. Analiza o dominio europeo da 
cinematografía americana e a obra dos 
grandes directores norteamericanos, 
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norteamericanas e analizar as súas 
posibles causas. 

nomeadamente John Ford e John Houston. 

B9.7. Analizar a gran comedia 
cinematográfica, remarcando a 
obra do director alemán Billy 
Wilder 

FA2.B9.7.1. Analiza a gran comedia 
cinematográfica, remarcando a obra 
plástica do director alemán Billy Wilder. 

B9.8. Analizar as claves da creación 
dos estudios Bronston en España. 

FA2.B9.8.1. Comenta a cinematografía 
española e a importancia dos estudios 
Bronston. 

B9.9. Relacionar a obra 
cinematográfica de Luís García 
Berlanga coa sociedade española 
do seu tempo. 

FA2.B9.9.1. Analiza as claves da comedia na 
obra cinematográfica de Luís García 
Berlanga. 

B9.10. Explicar as claves da moda 
de alta costura e os seus 
condicionantes artísticos e 
económicos. 

FA2.B9.10.1. Analiza a industria da moda de 
alta costura aplicando, entre outras, a obra 
creativa de Cristóbal Balenciaga. 

B9.11. Recoñecer a música do 
mestre Rodrigo, especialmente o 
"Concerto de Aranjuez", 
analizando diferentes versións da 
súa obra. 

FA2.B9.11.1. Relaciona a obra musical de 
Joaquín Rodrigo co romanticismo musical 
anterior, sinalando a importancia mundial 
do "Concerto de Aranjuez". 

B9.12. Analizar a evolución das 
coreografías no ballet, desde os 
ballets rusos ata as novas 
creacións, por exemplo de Maurice 
Bejart e Roland Petit 

FA2.B9.12.1. Comenta as claves da danza 
moderna e as coreografías de Maurice 
Béjart e Roland Petit. 

B10.1. Analizar a evolución na 
arquitectura, intentando dilucidar 
posibles estilos ou a evolución 
desde os edificios anteriores. 

FA2.B10.1.1. Comenta a uniformidade 
estilística mundial do estilo arquitectónico 
denominado "estilo internacional". 

FA2.B10.1.2. Analiza a arquitectura española, 
nomeadamente os traballos de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza e Miguel Fisac. 

B10.2. Explicar as claves 
conceptuais e plásticas do 
expresionismo figurativo, do 
expresionismo abstracto, do Pop 
Art, do hiperrealismo e da arte 
cinética. 

FA2.B10.2.1. Comenta as claves do 
expresionismo figurativo, desde o 
expresionismo alemán ata a obra de Francis 
Bacon e de Lucian Freud. 

FA2.B10.2.2. Explica a obra pictórica de 
Jackson Pollock e de Mark Rothko. 

FA2.B10.2.3. Identifica as claves da pintura 
hiperrealista e/ou Pop Art, comparando as 
obras de David Hockney e dos españois 
Antonio López e Eduardo Naranjo, entre 
outros. 

FA2.B10.2.4. Analiza as claves artísticas das 
correntes expresionistas. 

B10.3. Recoñecer os principais 
estilos escultóricos españois, a 
escultura vasca, a abstracción 
xeométrica e outras 

FA2.B10.3.1. Analiza a importancia da 
escultura expresionista española. 

FA2.B10.3.2. Describe a importancia da 
escultura vasca e indica as obras de Jorge 
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Oteiza, Eduardo Chillida e Agustín Ibarrola. 

FA2.B10.3.3. Comenta a abstracción 
xeométrica escultórica na obra de Martín 
Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, 
Pablo Serrano e Gustavo Torner, entre 
outros. 

FA2.B10.3.4. Analiza a arte cinética e a 
relación coa obra creativa de Eusebio 
Sempere. 

B10.4. Analizar as diferentes 
visións da realidade a través da 
fotografía. 

FA2.B10.4.1. Compara a concepción plástica 
na obra fotográfica de David Hamilton, Juan 
Gyenes, Irving Penn e outros. 

B10.5. Explicar os avances técnicos 
na reprodución do son e expor as 
claves técnicas da música 
estereofónica e a súa evolución ata 
a actualidade. 

FA2.B10.5.1. Comenta as claves do son 
musical monofónico, estereofónico, dolby, 
5.1 e 7.1. 

B10.6. Comparar os movementos 
musicais occidentais: pop, rock, 
jazz, blues, etc. 

FA2.B10.6.1. Analiza as claves da música pop. 

FA2.B10.6.2. Identifica as principais cancións 
dos Beatles. 

FA2.B10.6.3. Explica as claves do movemento 
Fans. 

FA2.B10.6.4. Comenta a aceptación 
maioritaria do jazz. 

FA2.B10.6.5. Analiza a obra jazzística e vital 
de Miles Davis e Chet Baker. 

B10.7. Analizar os cambios que se 
producen na cinematografía 
española durante a transición. 

FA2.B10.7.1. Describe a evolución do cine 
español no período da transición. 

B10.8. Valorar a importancia para a 
industria do cine da obra creativa 
de Francis Ford Coppola, George 
Lucas e outros. 

FA2.B10.8.1. Comenta o rexurdimento do 
gran cine norteamericano coa obra 
cinematográfica de Francis Ford Coppola. 

B10.9. Comparar o cine europeo, o 
norteamericano e o oriental. 

FA2.B10.9.1. Analiza a filmografía do director 
xaponés Akira Kurosawa. 

B10.10. Analizar a importancia 
crecente da televisión como 
fenómeno de comunicación e a súa 
importancia na arte 

FA2.B10.10.1. Recoñece o paso da televisión a 
ser un fenómeno de comunicación de 
masas. 

B10.11. Comentar a nova xeración 
de superheroes do cómic, 
nomeadamente coa editorial 
"Marvel" e a obra de Stan Le. 

FA2.B10.11.1. Explica as claves do éxito 
mundial da editorial de cómics Marvel. 

B10.12. Expor a importancia da 
música flamenca en todo o mundo. 

FA2.B10.12.1. Identifica a obra musical de 
Paco de Lucía e de Camarón de la Isla. 

FA2.B10.12.2. Explica as claves do éxito 
internacional do flamenco. 

FA2.B10.12.3. Recoñece a importancia do 
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baile flamenco no mundo, con referencia á 
danza e ás coreografías de Carmen Amaya e 
Antonio Gades. 

FA2.B10.12.4. Analiza a situación do flamenco 
en España e establece conclusións a partir 
dos datos obtidos. 

B10.13. Comentar a evolución na 
moda europea deste tempo 

FA2.B10.13.1. Analiza a importancia da moda 
francesa, con referencia ás creacións de 
Yves Saint Laurent. 

B11.1. Analizar a evolución da 
arquitectura desde a uniformidade 
racionalista ao barroquismo 
personalista do creador. 

FA2.B11.1.1. Explica a evolución da 
arquitectura, desde o edificio como función 
ao edificio como espectáculo. 

B11.2. Comentar a evolución 
escultórica en Occidente 

FA2.B11.2.1. Compara as obras escultóricas 
de Fernando Botero e Alberto Giacometti. 

B11.3. Analizar o fenómeno social 
que supón a música en vivo 
retransmitida a través da 
televisión. 

FA2.B11.3.1. Analiza a forza da música pop e a 
súa capacidade de crear acción política, 
explicando o fenómeno musical "Live Aid". 

B11.4. Debater acerca do ideal de 
beleza en relación co éxito 
mediático e social das 
supermodelos. 

FA2.B11.4.1. Comenta a eclosión da moda 
como fenómeno de masas. 

FA2.B11.4.2. Explica a idea de beleza en 
referencia ao éxito das supermodelos. 

FA2.B11.4.3. Analiza o cambio de patrón 
estético desde as actrices cara ás modelos. 

B11.5. Comparar as creacións no 
mundo da moda dos/das 
deseñadores/as máis relevantes. 

FA2.B11.5.1. Comenta a evolución dos pases 
de modelos a espectáculos audiovisuais. 

FA2.B11.5.2. Explica o auxe dos/das 
deseñadores/as nos medios de 
comunicación de masas. 

FA2.B11.5.3. Identifica as claves estilísticas 
dos principais deseñadores de moda: 
Alexander McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 
Versace, Calvin Klein, Tom Ford e Carolina 
Herrera. 

B11.6. Analizar o cambio filosófico 
que supón asumir o novo papel 
do/da artista como fenómeno 
mutante, e a actividade 
metamórfica de Michael Jackson 
e Madonna. 

FA2.B11.6.1. Analiza a obra musical e artística 
de Michael Jackson e Madonna. 

B11.7. Expor a importancia das 
compañías musicais españolas en 
todo o mundo, destacando 
especialmente a difusión das 
compañías flamencas. 

FA2.B11.7.1. Explica a importancia das 
compañías de danza e das coreografías de 
Sara Baras e de Joaquín Cortés. 

B11.8. Recoñecer as principais FA2.B11.8.1. Recoñece a obra 
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obras cinematográficas dos 
creadores españois, e valorar o 
seu éxito internacional. 

cinematográfica dos directores máis 
importantes de España: José Luís Garci, 
Fernando Trueba, Fernando Fernán Gómez, 
Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, 
Álex de la Iglesia, etc. 

B11.9. Valorar a irrupción das 
directoras españolas no panorama 
cinematográfico español e 
internacional, analizando a súa 
obra artística: Pilar Miró, Iciar 
Bollaín, Josefina Molina, etc. 

FA2.B11.9.1. Analiza o labor creativo de Pilar 
Miró, Icíar Bollaín e outras directoras 
españolas. 

FA2.B11.9.2. Analiza en termos de 
diversidade e complementariedade o cine 
español feminino e masculino. 

B11.10. Explicar a evolución 
técnica e escenográfica do paso da 
televisión en branco e negro á 
televisión en cor. 

FA2.B11.10.1. Explica a evolución da técnica 
televisiva desde o branco e negro á cor. 

FA2.B11.10.2. Relaciona a televisión e os 
grandes eventos seguidos en directo a 
través dela: olimpíadas, fútbol, concertos e 
guerras. 

B11.11. Analizar a realidade social 
española a través da mirada 
fotográfica de Cristina García 
Rodero e Alberto García-Alix. 

FA2.B11.11.1. Comenta a visión de España e a 
súa xente reflectida na obra fotográfica de 
Cristina García Rodero e Alberto García-Alix. 

B11.12. Comentar a evolución do 
cine de animación. 

FA2.B11.12.1. Comenta o éxito das películas 
de animación das produtoras Pixar e Dream 
Works, e a súa relación coas novas técnicas 
de animación dixitais. 

B12.1. Analizar a importancia do 
ecoloxismo e da creación 
artística relacionada con esta 
filosofía. 

FA2.B12.1.1. Analiza as manifestacións 
artísticas relacionadas co ecoloxismo 
utilizando, entre outras, as fotografías de 
Ansel Adams, a película "Dersu Uzala", ou 
os documentais de Félix Rodríguez de la 
Fuente ou do National Geographic. 

B12.2. Debater acerca do 
islamismo radical e da 
iconoclastia a través da historia 
da arte. 

FA2.B12.2.1. Comenta o concepto iconoclasta 
do islamismo radical, en referencia, por 
exemplo, á destrución das imaxes de Buda, 
entre outras posibles. 

B12.3. Identificar os edificios máis 
relevantes da década, en España 
e no resto do mundo. 

FA2.B12.3.1. Analiza os edificios estrela e a 
súa repercusión mundial. 

FA2.B12.3.2. Compara as creacións 
emblemáticas de Frank Gehry, Santiago 
Calatrava e Norman Foster, entre outros 
posibles. 

B12.4. Comparar a obra 
arquitectónica de Zara Hadid coa 
do resto de arquitectos/as 
contemporáneos/as. 

FA2.B12.4.1. Comenta a obra arquitectónica 
de Zara Hadid. 

B12.5. Explicar a importancia de 
internet na creación artística. 

FA2.B12.5.1. Describe a importancia de 
internet na arte actual. 

FA2.B12.5.2. Analiza a tecnoloxía dixital e a 
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súa relación coa creación artística. 

FA2.B12.5.3. Explica o potencial difusor da 
creación artística que supón YouTube e 
outras plataformas similares. 

B12.6. Identificar novas formas de 
danza, tales como o hip-hop e o 
dance. 

FA2.B12.6.1. Comenta as novas coreografías 
relacionadas co hip-hop e o dance. 

B12.7. Analizar a obra 
cinematográfica española 
recente, en referencia, por 
exemplo, aos traballos de Juan 
Antonio Bayona, Jaume 
Balagueró e outros posibles. 

FA2.B12.7.1. Comenta a obra cinematográfica 
española recente, en referencia, por 
exemplo, aos traballos de Juan Antonio 
Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, 
etc. 

B12.8. Coñecer as características 
propias do xénero documental 
no cine. 

FA2.B12.8.1. Describe as características máis 
importantes do xénero documental no cine. 

B12.9. Explicar a estrutura 
narrativa das series de ficción 
para televisión en oposición ao 
sistema narrativo do cine. 

FA2.B12.9.1. Analiza as claves da produción 
de series para televisión. 

FA2.B12.9.2. Expón os factores do éxito de 
audiencia nas series para televisión, e dá 
exemplos. 

FA2.B12.9.3. Compara a técnica narrativa das 
series televisivas coa ficción 
cinematográfica. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 
HISTORIA 
DA ARTE 

B4.1. Analizar a obra de Goya e 
identificar nela os trazos propios das 
correntes da súa época e os que 
anticipan diversas vangardas 
posteriores 

HAB4.1.1. Analiza a evolución da obra de Goya 
como pintor e gravador, desde a súa chegada á 
Corte ata o seu exilio final en Bordeos. 

B4.2. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas de Goya, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB4.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras de Goya: "O parasol", "A familia 
de Carlos IV", "O 2 de maio de 1808 en Madrid" 
("A loita cos mamelucos"), "Os fusilamentos do 3 
de maio de 1808"; desastre nº 15 ("E non hai 
remedio") da serie "Os desastres da guerra"; 
"Saturno devorando un fillo" e "A leiteira de 
Bordeos". 

B4.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura do século XIX, 
relacionando cada un dos seus 
estilos cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

HAB4.3.1. Describe as características e a evolución 
da arquitectura do ferro no século XIX, en relación 
cos avances e as necesidades da revolución 
industrial. 

HAB4.3.3. Explica as características do 
neoclasicismo arquitectónico durante o Imperio de 
Napoleón. 

HAB4.3.4. Explica as características do historicismo 
en arquitectura e a súa evolución cara ao 
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eclecticismo. 

HAB4.3.5. Explica as características e principais 
tendencias da arquitectura modernista. 

HAB4.3.6. Especifica as achegas da Escola de 
Chicago á arquitectura. 

B4.4. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arquitectura 
do século XIX, aplicando un método 
que abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB4.4.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas: templo da 
Madalena en París, de Vignon; Parlamento de 
Londres, de Barry e Pugin; Auditorio de Chicago, 
de Sullivan e Adler; torre Eiffel de París; templo da 
Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 

B4.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da pintura 
do século XIX, relacionando cada un 
dos seus estilos cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais 

HAB4.5.1. Describe as características do 
Romanticismo na pintura e distingue entre o 
romanticismo da liña de Ingres e o romanticismo 
da cor de Gericault e Delacroix. 

HAB4.5.2. Compara as visións románticas da 
paisaxe en Constable e Turner. 

HAB4.5.3. Explica o Realismo e a súa aparición no 
contexto dos cambios sociais e culturais de 
mediados do século XIX. 

HAB4.5.5. Describe as características xerais do 
Impresionismo e o Neoimpresionismo. 

HAB4.5.6. Define o concepto de 
postimpresionismo e especifica as achegas de 
Cézanne e Van Gogh como precursores das 
grandes correntes artísticas do século XX. 

HAB4.5.7. Explica o Simbolismo de finais do século 
XIX como reacción fronte ao Realismo e ao 
Impresionismo. 

B4.6. Explicar a evolución cara á 
independencia dos artistas respecto 
aos clientes, especificando o papel 
desempeñado polas academias, os 
salóns, as galerías privadas e os 
marchantes. 

HAB4.6.1. Explica os cambios que se producen no 
século XIX nas relacións entre artistas e clientes, 
referidos á pintura. 

B4.7. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da pintura do 
século XIX, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB4.7.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes pinturas do século XIX: "O baño turco", 
de Ingres; "A balsa da Medusa", de Gericault; "A 
liberdade guiando o pobo", de Delacroix; "O carro 
de feo", de Constable; "Chuvia, vapor e 
velocidade", de Turner; "O enterro de Ornans", de 
Courbet; "O ánxelus", de Millet; "Almorzo sobre a 
herba", de Manet; "Impresión, sol nacente" e a 
serie sobre a Catedral de Ruán, de Monet; "Le 
Moulin de la Galette", de Renoir; "Unha tarde de 
domingo na Grande Jatte", de Seurat; "Xogadores 
de cartas" e "Mazás e laranxas", de Cézanne; "A 
noite estrelada" e "O segador", de Van Gogh; 
"Visión despois do sermón" e "O mercado" ("Ta 
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matete"), de Gauguin. 

B4.8. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da escultura 
do século XIX, relacionando cada un 
dos seus estilos cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

HAB4.8.2. Explica as características da renovación 
escultórica emprendida por Rodin. 

B4.9. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da escultura do 
século XIX, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras de Rodin: "O pensador" e "Os 
burgueses de Calais". 

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

HAB5.1.1. Define o concepto de vangarda artística 
en relación co acelerado ritmo de cambios na 
sociedade da época e a liberdade creativa dos/das 
artistas iniciada na centuria anterior. 

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

HAB5.1.3. Describe o proceso de xestación e as 
características do Cubismo, distinguindo entre o 
Cubismo analítico e o sintético. 

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

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

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

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

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

HAB5.1.9. Explica a importancia dos pintores 
españois Picasso, Miró e Dalí no desenvolvemento 
das vangardas artísticas. 

B5.2. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da plástica da 
primeira metade do século XX, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB5.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "A alegría de vivir", de Matisse; 
"As señoritas de Aviñón", "Retrato de Ambroise 
Vollard", "Natureza morta con cadeira de reixa de 
cana" e "Guernica", de Picasso; "A cidade que 
emerxe", de Boccioni; "O berro", de Munch; "A 
rúa", de Kirchner; "Lírica" e "Sobre branco II", de 
Kandinsky; "Cadrado negro", de Malevich; 
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"Composición II", de Mondrian; "L.H.O.O.Q.", de 
Duchamp; "O elefante das Celebes", de Ernst; "A 
chave dos campos", de Magritte; "O entroido de 
Arlequín" e "Mulleres e paxaros á luz da lúa", de 
Miró; "O xogo lúgubre" e "A persistencia da 
memoria", de Dalí. 

HAB5.2.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras escultóricas: "O profeta", de 
Gargallo; "Formas únicas de continuidade no 
espazo", de Boccioni; "Fonte", de Duchamp; 
"Muller peiteándose ante un espello", de Xulio 
González; "Mademoiselle Pogany I", de Brancusi; 
"Lagosta, nasa e cola de peixe", de Calder; "Figura 
reclinada", de Henry Moore. 

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

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

HAB5.3.2. Especifica as achegas da arquitectura 
orgánica ao Movemento Moderno. 

B5.4. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arquitectura 
da primeira metade do século XX, 
aplicando un método que abranga 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

HAB5.4.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras arquitectónicas: edificio da 
Bauhaus en Dessau (Alemaña), de Gropius; 
pavillón de Alemaña en Barcelona, de Mies van 
der Rohe; Vila Saboia en Poissy (Francia), de Le 
Corbusier; casa Kaufman (Casa da Cascada), de 
Frank Lloyd Wright. 

B6.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura desde a segunda 
metade do século XX, enmarcándoa 
nas novas relacións entre clientes, 
artistas e público que caracterizan ao 
mundo actual. 

HAB6.1.3. Distingue e describe as características 
doutras tendencias arquitectónicas á marxe do 
Movemento Moderno ou Estilo Internacional, en 
particular a High Tech, a posmoderna e a 
deconstrución. 

B6.2. Clasificar, analizar e comentar 
obras significativas da arquitectura 
desde a segunda metade do século 
XX, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociolóxico e histórico). 

HAB6.2.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras: "Unité d’habitation" en Marsella, 
de Le Corbusier; edificio Seagram en Nova York, de 
M. van der Rohe e Philip Johnson; o museo 
Guggenheim de Nova York, de F. Lloyd Wright; a 
Casa da Ópera de Sydney, de J. Utzon; o centro 
Pompidou de París, de R. Piano e R. Rogers; o AT & 
T Building de Nova York, de Philip Johnson; o 
museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

B6.3. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais das artes 
plásticas desde a segunda metade 
do século XX, no marco das novas 

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

HAB6.3.2. Explica a abstracción postpictórica. 

HAB6.3.3. Explica o Minimalismo. 
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relacións entre clientes, artistas e 
público que caracterizan o mundo 
actual. 

HAB6.3.4. Explica a arte cinética e a Op-Art. 

HAB6.3.5. Explica a arte conceptual. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 
XEOGRAFÍA 
DE ESPAÑA 

B11.1. Describir a organización 
territorial española analizando a 
estrutura local, autonómica e 
estatal. 

XHB11.1.1. Localiza e explica nun mapa a 
organización territorial española, partindo do 
concello e da comunidade autónoma. 

B11.2. Explicar a organización 
territorial española e establecer a 
influencia da historia e da 
Constitución de 1978, mediante o 
emprego de mapas históricos e 
actuais. 

XHB11.2.1. Explica a ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos e actuais. 

XHB11.2.2. Caracteriza a ordenación territorial 
establecida pola Constitución de 1978. 

XHB11.2.3. Compara a ordenación territorial 
actual e a da primeira metade do século XX. 

XHB11.2.4. Distingue e enumera as comunidades 
autónomas, as principais cidades en cada unha 
e os países fronteirizos de España. 

B11.3. Analizar a organización 
territorial española e describir os 
desequilibrios e os contrastes 
territoriais, así como os 
mecanismos correctores. 

XHB11.3.1. Enumera os desequilibrios e os 
contrastes territoriais existentes na organización 
territorial española. 

B11.4. Describir a transcendencia 
das comunidades autónomas e 
definir as políticas territoriais que 
levan a cabo, incidindo no caso de 
Galicia. 

XHB11.4.1. Explica as políticas territoriais que 
practican as comunidades autónomas en 
aspectos concretos. 

B11.5. Obter, seleccionar e analizar 
información de contido xeográfico 
relativo ás formas de organización 
territorial en España, utilizando 
fontes en que estea dispoñible en 
internet, nos medios de 
comunicación social ou na 
bibliografía. 

XHB11.5.1. Distingue os símbolos que 
diferencian as comunidades autónomas. 

XHB11.5.2. Explica razoadamente os trazos 
esenciais das políticas territoriais autonómicas. 

B12.1. Definir a situación xeográfica 
de España no mundo, establecendo 
a súa posición e localizando os seus 
territorios. 

XHB12.1.1. Localiza nun mapa as grandes áreas 
xeoeconómicas e sinala aquelas coas que 
España ten máis relación. 

XHB12.1.2. Identifica aspectos salientables de 
España na situación mundial. 

XHB12.1.3. Localiza a situación española entre 
as grandes áreas xeoeconómicas mundiais. 

B12.2. Describir o continente 
europeo distinguindo a súa estrutura 
territorial e os contrastes físicos e 
socioeconómicos. 

XHB12.2.1. Explica a posición de España na 
Unión Europea. 

B12.3. Identificar a posición de 
España na Unión Europea, 
enumerando as políticas rexionais e 
de cohesión territorial que se 
practican en Europa e que afectan a 
España 

XHB12.3.1. Extrae conclusións das medidas que 
a Unión Europea toma en política rexional e de 
cohesión territorial que afectan a España. 

XHB12.3.2. Comenta novas xornalísticas ou 
textos que explican a posición de España na 
Unión Europea. 

B12.4. Definir a globalización e 
XHB12.4.1. Identifica e describe os trazos da 

globalización con exemplificacións que afecten 
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explicar os seus trazos. a España. 

B12.5. Comparar os procesos de 
mundialización e diversidade 
territorial, resumindo as 
características de ambos. 

XHB12.5.1. Confecciona cadros comparativos da 
aplicación a casos concretos dos conceptos de 
mundialización e de diversidade territorial. 

B12.6. Explicar as repercusións da 
inclusión de España en espazos 
socioeconómicos e xeopolíticos 
continentais e mundiais, utilizando 
fontes diversas baseadas en 
material bibliográfico ou en liña e 
en opinións expostas nos medios 
de comunicación social. 

XHB12.6.1. Explica as repercusións da inclusión 
de España en espazos xeopolíticos e 
socioeconómicos continentais e mundiais a 
partir de distintas fontes de información 
xeográfica. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 
PATRIMONIO 
ARTÍSTICO E 
CULTURAL 
DE GALICIA 

B4.6. Analizar, comentar e clasificar 
obras significativas da arte do 
Barroco en Galicia, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

PAB4.6.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da escultura barroca en Galicia: 
obras de Francisco de Moure, Gregorio 
Fernández, Mateo de Prado e Xosé Gambino. 

B4.7. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais do 
neoclasicismo, en relación co seu 
respectivo contexto histórico e 
cultural. 

PAB4.7.1. Explica o século XVIII como época de 
coexistencia de vellos e novos estilos artísticos 
nun contexto histórico de cambios profundos. 

PAB4.7.2. Explica as razóns do xurdimento do 
Neoclasicismo e as súas características xerais en 
arquitectura, escultura e pintura: o foco 
compostelán. 

PAB4.7.3. Explica as características xerais do 
urbanismo academicista a través do Arsenal Real 
e o barrio da Magdalena en Ferrol. 

B4.8. Explicar a función social da 
arte do Neoclasicismo en Galicia, 
especificando o papel 
desempeñado por clientes/as e 
artistas, e as súas relacións. 

PAB4.8. Describe o papel desempeñado polas 
ideas do reformismo ilustrado de Carlos III a 
través das academias. 

B4.9. Analizar, comentar e clasificar 
obras significativas da arte do 
Neoclasicismo en Galicia, aplicando 
un método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

PAB4.9.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da arquitectura neoclásica en 
Galicia: obras de Domingo Lois Monteagudo e 
de Melchor de Prado y Mariño. Pazo de Raxoi, 
fachada da Acibecharía, reforma da torre de 
Hércules, casas de Paredes e arquivo do Reino 
de Galicia en Betanzos. 

PAB4.9.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da escultura neoclásica en 
Galicia: obras de Manuel de Prado Mariño e 
Xosé Ferreiro. 

B4.10. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 

PAB4.10.1. Realiza un traballo de investigación 
sobre o proceso de construción e urbanismo do 
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traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

Arsenal Real de Ferrol. 

PAB4.10.2. Realiza un traballo de investigación 
sobre Domingo de Andrade. 

PAB4.10.3. Realiza un traballo de investigación 
sobre os pazos en Galicia. 

B4.11. Respectar as creacións 
artísticas da arte da Idade 
Moderna, valorando a súa calidade 
en relación coa súa época e a súa 
importancia como patrimonio 
escaso e insubstituíble que hai que 
conservar. 

PAB4.11.1. Explica o proceso de barroquización 
de Santiago. 

PAB4.11.2. Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, das obras máis salientables da arte 
dos séculos XVI a XVIII en Galicia. 

B5.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais do 
historicismo e eclecticismo, en 
relación cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

PAB5.1.1. Entende a importancia da 
incorporación dos novos materiais á 
arquitectura, diferenciando os estilos que se 
serven deles. 

PAB5.1.2. Comprende a transcendencia da 
incorporación do concepto de urbanismo aos 
ensanches burgueses das cidades de Galicia 
(Juan de Ciórraga) e a xénese dos barrios 
obreiros. 

PAB5.1.3. Identifica as principais correntes da 
escultura galega do século XIX. 

PAB5.1.4. Realiza un traballo de investigación en 
torno á pintura galega do século XIX (tendencias 
e principais autores/as). 

B5.2. Explicar a función social da 
arte do historicismo e do 
eclecticismo, especificando o papel 
desenvolvido por clientes/as e 
artistas, e as súas relacións. 

PAB5.2.1. Explica as razóns que levaron á 
planificación dos ensanches burgueses nas 
principais cidades galegas e o seu correlato co 
deseño dos barrios obreiros. 

B5.3. Analizar, comentar e clasificar 
obras significativas do historicismo 
e eclecticismo, aplicando un 
método que abranga diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociolóxico e 
histórico). 

PAB5.3.1. Identifica, analiza e comenta a obra 
arquitectónica de Jenaro de la Fuente e as 
planificacións urbanísticas de Juan de Ciórraga. 

PAB5.3.2. Identifica, analiza e comenta a obra 
escultórica de Isidoro Brocos. 

PAB5.3.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da pintura do século XIX en 
Galicia: obra pictórica da Xeración Doente e de 
Serafín Avendaño.  

B5.4. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura no século XX en 
Galicia, en relación cos seus 
respectivos contextos históricos e 
culturais. 

PAB5.4.1. Explica o proceso de configuración e 
os trazos esenciais do Movemento Moderno na 
arquitectura en Galicia. 

PAB5.4.2. Explica o proceso de configuración e 
os trazos esenciais do racionalismo na 
arquitectura en Galicia. 

B5.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 

PAB5.5.1. Define o concepto de vangarda 
artística en relación co acelerado ritmo de 
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características esenciais das artes 
plásticas no século XX en Galicia, 
en relación cos seus respectivos 
contextos históricos e culturais. 

cambios na sociedade da época e a liberdade 
creativa dos artistas iniciada no século anterior. 

B5.6. Analizar, comentar e clasificar 
obras significativas da arte da 
primeira metade do século XX en 
Galicia, aplicando un método que 
abranga diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociolóxico e histórico). 

PAB5.6.1. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da arquitectura do século XX en 
Galicia: Casa Fonte de San Andrés, Compostela 
8, Praza de Lugo 22 e Casa Rey de Julio Galán y 
Carvajal; Pazo Municipal da Coruña, de Pedro 
Mariño; Praza de Lugo 13 e Casa Salorio, de 
Antonio López Hernández; Escolas da Fundación 
Labaca e "O dente de Ouro", de Leoncio 
Bescansa; Banco de Vigo, de Manuel Gómez 
Román; Concello de Porriño, Teatro García 
Barbón, Templo da Vera Cruz e Templo de 
Panxón, de Antonio Palacios; Casa Molina, 
Kiosco Alfonso e sanatorio antituberculoso de 
Cesuras, de Rafael González Villar; Banco Pastor, 
de Antonio Tenreiro; Estadio de Riazor, de 
Santiago Rey Pedreira; Policlínico Cíes, Mercado 
de Porriño e igrexa de Nosa Señora das Neves, 
de Xosé Bar Boo; Edificio Seat, Edificio Coca-Cola 
e Estadio de San Lázaro, de Andrés Fernández 
Albalat; Domus, Faro de Punta Nariga e Museo 
do Mar en Vigo, de César Portela; e vivenda 
unifamiliar en Corrubedo, de Iago Seara. 

PAB5.6.2. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da escultura do século XX en 
Galicia: Naiciña, Picariña, Ofrenda de San Ramón 
e San Francisco, de Francisco Asorey; Campesiña 
sentada, Leiteira, Maternidade e Moza 
peiteándose, de Xosé Eiroa; Meus pais, de Xoán 
Piñeiro; Orlando furioso, de Camilo Otero; 
Mariñeiros e Peregrino loitando contra o vento, 
de José María Acuña; Escultura ao emigrante, de 
Eduardo Parrado; e Monumento a Eugenio 
D´Ors e Fonte dos Delfíns, de Cristino Mallo. 

PAB5.6.3. Identifica, analiza e comenta as 
seguintes obras da pintura do século XX en 
Galicia: obra pictórica de Manuel Colmeiro, 
Laxeiro, Arturo Souto, Fernando Álvarez de 
Sotomayor, Manuel Pesqueira, Luis Seoane, 
Eugenio Granell, Manuel Prego, Tino Grandío, 
María Antonia Dans, Maruxa Mallo, Manuel 
Abelenda, Isaac Díaz Pardo, Menchu Lamas, 
Francisco Lloréns, Urbano Lugrís, Alfonso R. 
Castelao, Xesús Corredoira, Carlos Maside, Xulia 
Minguillón, Reimundo Patiño, Julio Prieto 
Nespereira, Xaime Quessada e Alberto Datas. 

B5.7. Explicar a función social da 
arte do século XX en Galicia, 
especificando o papel 

PAB5.7.1. Describe o papel dos/das artistas no 
contexto político do século XX en Galicia. 
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desempeñado por clientes/as e 
artistas, e as súas relacións. 

B5.8. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

PAB5.8.1. Realiza un traballo de investigación 
sobre a xeración do 25 e o GATEPAC en Galicia. 

PAB5.8.2. Realiza un traballo de investigación 
sobre os/as artistas do movemento renovador 
"Os Novos". 

B5.9. Respectar as creacións 
artísticas da arte da Idade 
Contemporánea en Galicia, 
valorando a súa calidade en 
relación coa súa época e a súa 
importancia como patrimonio 
escaso e insubstituíble que hai que 
conservar. 

PAB5.9.1. Selecciona unha obra arquitectónica, 
unha escultura ou unha pintura da primeira 
metade do século XX, de Galicia e xustifica a súa 
elección. 

PAB5.9.2. Realiza un traballo de investigación 
catalogando os bens artísticos de Galicia 
inscritos no Patrimonio Mundial da UNESCO. 

B6.1. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais da 
arquitectura popular e industrial 
en Galicia, en relación cos seus 
respectivos contextos históricos, 
sociais e culturais. 

PAB6.1.1 Explica o proceso de configuración do 
patrimonio industrial e cultural en Galicia. 

B6.2 Respectar as creacións da 
arquitectura popular e industrial 
en Galicia, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época 
e a súa importancia como 
patrimonio escaso e insubstituíble 
que hai que conservar. 

PAB6.2.1. Describe a importancia da protección 
do patrimonio industrial e cultural en Galicia. 

PAB6.2.2. Define o concepto de patrimonio 
industrial (arqueolóxico, antigo, moderno e 
contemporáneo), da historia industrial, da 
economía industrial, da socioloxía industrial e da 
historiografía industrial. 

PAB6.2.3. Describe a tipoloxía do patrimonio 
industrial en Galicia: lugares produtivos 
(obradoiros, minas, muíños, fornos, fábricas e 
sitios onde se produza calquera proceso 
produtivo). 

PAB6.2.4. Describe a tipoloxía do patrimonio 
industrial en Galicia: almacéns e depósitos onde 
se garde a materia prima. 

PAB6.2.5. Describe a tipoloxía do patrimonio 
industrial en Galicia: servizos, onde se xere 
enerxía ou se abasteza auga. 

PAB6.2.6. Describe a tipoloxía do patrimonio 
industrial en Galicia: comunicacións, calquera 
medio de transporte, a súa infraestrutura e a 
súa paisaxe. 

PAB6.2.7. Describe a tipoloxía do patrimonio 
industrial en Galicia: lugares sociais onde se 
desenvolvan actividades relacionadas cunha 
actividade industrial. 

B6.3. Explicar a función social do PAB6.3.1. Especifica os problemas do 
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patrimonio industrial en Galicia, 
especificando o papel 
desempeñado pola sociedade e as 
súas relacións. 

patrimonio industrial en Galicia: conservación 
ou restauración. 

B6.4. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

PAB6.4.1. Realiza un traballo de investigación 
sobre o patrimonio industrial en Galicia: os 
chozos do Suído, muíños, fornos, fábricas de 
fariñas, arsenal, pontes de ferro, ferrocarrís, 
minas, torres, etc. 

B6.5. Recoñecer e explicar as 
concepcións estéticas e as 
características esenciais do 
patrimonio cultural en Galicia, en 
relación cos seus respectivos 
contextos históricos, sociais e 
culturais, ademais de respectar as 
súas creacións, valorando a súa 
calidade en relación coa súa época 
e a súa importancia como 
patrimonio escaso e insubstituíble 
que hai que conservar. 

PAB6.5.1. Explica o proceso de configuración do 
patrimonio cultural en Galicia. 

PAB6.5.2. Define o concepto de patrimonio 
cultural de Galicia. 

PAB6.5.3. Describe a tipoloxía do patrimonio 
cultural inmaterial. 

B6.6. Explicar a función social do 
patrimonio cultural en Galicia, 
especificando o papel da sociedade 
e as súas relacións 

PAB6.6.1. Especifica a riqueza, a diversidade e a 
extensión xeográfica do patrimonio cultural 
inmaterial en Galicia: 

Tradicións e expresións orais: lendas, contos, 
etc. 

Actos festivos, sociais e rituais. 

Música, danza e representacións teatrais 
tradicionais. 

Coñecementos, técnicas e prácticas 
tradicionais. 

Técnicas artesanais tradicionais. 

B6.7. Realizar e expor, 
individualmente ou en grupo, 
traballos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionais como as novas 
tecnoloxías. 

PAB6.7.1. Realiza un traballo de investigación 
sobre o patrimonio cultural en Galicia: os 
Camiños de Santiago. BIC. 

PAB6.7.2. Realiza un traballo de investigación 
sobre o patrimonio cultural en Galicia: turismo e 
patrimonio artístico e cultural. 

PAB6.7.3. Realiza un traballo de investigación 
sobre o patrimonio cultural inmaterial en 
Galicia: técnica artesanal tradicional na pesca 
galega; o xeito e o cerco real. 

 

 

 

3. INFORMACION E PUBLICIDADE. 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 
IES PRAIA BARRAÑA 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

 

 

Cada profesor informará ao seu alumnado do procedemento de cualificación da materia ou materias 
impartidas, a través dos canles de comunicación que veña utilizando para comunicarse cos alumnos e 
alumnas durante este terceiro trimestre. 
 

 

PUBLICIDADE 

 

Estas modificacións á programación do Departamento de Xeografía e Historia están publicadas 
na páxina web do centro, no menú reservado ao noso Departamento. 
 

 

 

 

O/A Xefe/a de Departamento 
 
 
 
 

Nieves González 
 
 


