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1.INTRODUCIÓN 

 

 O coñecemento da sociedade, a súa organización e funcionamento ao longo do tempo é esencial para poder entender o mundo actual. Coñecer o espazo onde se 
desenvolven as sociedades, os recursos naturais e o uso que se deu a estes, apórtanos datos sobre o pasado e permítenos anticipar algúns dos problemas do futuro. As 
disciplinas de Xeografía e Historia son dous importantes eixes vertebradores para o coñecemento da sociedade, xa que contemplan a realidade humana e social dende 
unha perspectiva global e integradora e ofrecen unha maior capacidade para a estruturación dos feitos sociais; sen embargo a sociedade actual, cada vez máis complexa, 
require da intervención doutras disciplinas como a Economía, Socioloxía, Ecoloxía ou Historia da Arte, que aportan análises diferentes e complementarios, para a mellor 
comprensión da realidade social. 

 Na ESO, a materia de Xeografía e Historia pretende profundar nos coñecementos adquiridos polos estudantes na Educación Primaria, favorecer a comprensión dos 
acontecementos, procesos e fenómenos sociais no contexto no que se produce, tendo sempre en consideración as diferentes escalas de estudo (mundo, Europa, España, 
Galiza), analizar os procesos que dan lugar aos cambios históricos e seguir adquirindo as competencias necesarias para comprender a realidade do mundo no que viven, as 
experiencias colectivas pasadas e presentes, a súa orientación no futuro, así como o espazo no que se desenvolve a vida en sociedade.  

O aporte da Xeografía e Historia ao desenvolvemento das competencias chave é moi relevante. Deste xeito poderiamos dicir que a través da materia desenvólvense 
competencias que na práctica funcionan como propias (as Competencias sociais e cívicas en relación con contidos propios tanto da Historia como da Xeografía e a 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía en Xeografía); a Competencia de conciencia e expresións culturais ten unha presenza destacada 
pola relación que o estudo das manifestacións artísticas e a evolución do pensamento e da cultura teñen na Historia, e de maneira específica, na Historia da Arte. A 
importancia que a materia ten para o desenvolvemento da Competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual de dita 
competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero tamén na dimensión máis procedemental dela. O desenvolvemento das 
competencias de Comunicación lingüística, Dixital e de Aprender a aprender impregnan todo o currículo da Xeografía e Historia pois presentan unha dimensión 
instrumental que nos obriga a telas presentes ao longo dos catro cursos da ESO.  

A materia de Xeografía e Historia é un vehículo adecuado para animar o emprendemento. Ademais, o desenvolvemento sostible e medio, os riscos de explotación e o 
abuso e maltrato son ineludibles. O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de 
aprendizaxes máis simples, respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A Xeografía e Historia permite desenvolver 
metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos 
de materiais, integrando de forma especial as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. É moi importante ter presente o papel do 
docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada coordinación entre os docentes. 
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2.OBXECTIVOS DO CURSO 

 

1. Analizar a Europa do século XVIII: unha poboación en lixeiro incremento demográfico, unha economía de base agraria, unha sociedade estamental, o absolutismo monárquico e a arte rococó. 

2. Recoñecer as causas da Guerra de Sucesión, a configuración das alianzas de ambos bandos e a configuración política que supuxo a aprobación dos decretos de Nova Planta. 

3. Entender o significado político dos Borbóns na España do século XVIII: As reformas de Felipe V, Fernando VI e Carlos III. 

4. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas, demográficas, urbanísticas e sociais de Galicia  no século XVIII. 

5. Coñecer o pensamento ilustrado europeo nas súas vertentes económicas e políticas e identificar os principais pensadores coas súas achegas, analizando a súa repercusión en España e máis concretamente en Galicia. 

6. Comprender a ruptura histórica que representou a Revolución Francesa analizando as novidades políticas que achegou e recoñecer as causas e as ideas que conduciron á Restauración europea. 

7. Coñecer e diferenciar as revolucións liberais ocorridas no século XIX identificando os conceptos de nacionalismo e liberalismo, prestándolle especial atención á súa influencia nos procesos de unificación alemán e italiano e de independencia grega e belga. 

8. Coñecer as bases da revolución industrial, as novas fontes de enerxía, os sectores industriais, a revolución dos transportes, a nova sociedade industrial, a organización do movemento obreiro e as novas ideoloxías: marxismo, anarquismo e internacionalismo. 

9. Analizar o desenvolvemento político de España, en xeral e de Galicia en particular durante o século XIX: a crise do Antigo Réxime, a restauración do absolutismo, a independencia 

das colonias americanas, a revolución liberal, o Sexenio Democrático e a Restauración. 

10. Recoñecer as transformacións demográficas, urbanísticas, económicas e sociais do século XIX en España, coa irrupción da industrialización, prestándolle unha atención especial a 

Galicia. 

11. Analizar as particularidades artísticas, políticas, económicas e sociais de Galicia do século XIX. 

12. Explicar as causas da expansión colonial europea e detallar a organización e extensión dos grandes imperios coloniais. 

13. Coñecer as principais correntes artísticas e culturais do século XIX en Europa diferenciando os principais autores e obras máis significativas do período. 

14. Explicar as causas da Primeira Guerra Mundial, as fases do conflito bélico e as consecuencias da conflagración armada en Europa. 

15. Coñecer as características principais do período de entreguerras: a Revolución rusa e a formación da URSS baixo o mandato de Lenin e a posterior ditadura de Stalin, o crac do 29 

e a Gran Depresión e o ascenso dos totalitarismos en Europa: o fascismo italiano e o nazismo alemán. 

16. Explicar as causas e as consecuencias da Segunda Guerra Mundial, así como o desenvolvemento das principais operacións militares e o Holocausto da poboación xudía, executado 

polo goberno nazi. 

17. Coñecer a historia española desde o desastre do 98, a crise da restauración, a II República e a Guerra Civil, prestándolle especial atención a Galicia. 
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18. Identificar os aspectos máis significativos do mundo bipolar, os principais conflitos da Guerra Fría e as características de cada un dos bloques: o capitalista e o comunista. 

19. Coñecer as causas da crise e afundimento do comunismo e a consecuente desaparición do sistema de bloques. 

20. Analizar a evolución dos aspectos económicos, urbanísticos, políticos, sociais e culturais do réxime franquista en España, prestándolle especial atención a Galicia. 

21. Coñecer o proceso de transición cara á democracia, iniciado coa morte de Franco, prestándolle especial atención a Galicia. 

22. Identificar os principios que rexen a Constitución española de 1978 na forma de goberno do estado español, a súa organización estatal e valorala como garante das liberdades 

individuais e colectivas. 

23. Recoñecer os distintos gobernos democráticos españois e as súas principais liñas de actuación desde a transición até a actualidade prestándolle unha especial atención á evolución 

política, demográfica e económica en Galicia. 

24. Coñecer as características do mundo actual, incidindo especialmente na nova orde política internacional, a economía globalizada, a emerxencia de novas potencias económicas, a 

crise económica de 2008, os principais conflitos violentos e a sociedade do século XXI. 

25. Identificar as principais correntes artísticas do século XX no mundo prestándolle atención á contribución española ás artes figurativas durante este século, tanto en pintura, 

escultura como arquitectura, e á contribución de Galicia. 

26. Recoñecer as actitudes e situacións discriminatorias que tiveron lugar ao longo da historia por razóns de raza, sexo, relixión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social, e amosar unha actitude solidaria cos individuos e colectividades que foron obxecto desta discriminación. 

27. Recoñecer os mecanismos esenciais que rexen o funcionamento dos feitos sociais e económicos dentro da estrutura da nosa sociedade e, deste xeito, comprender e saber analizar os 

problemas máis apremiantes das sociedades contemporáneas (a inmigración, a globalización, as desigualdades socioeconómicas, a crise económica, etc.). 

28. Obter e relacionar información de fontes de diverso tipo e saber manexar e interpretar correctamente diversos instrumentos de traballo como as gráficas, os mapas, etc. 

29. Sensibilizarse cos principais problemas do mundo actual (o desigual acceso aos recursos, a globalización, a pervivencia de réximes autoritarios e ditatoriais, os conflitos políticos, 

etc.), entendéndoos como unha problemática na que todos estamos implicados e da que todos somos responsables 

30. Valorar a diversidade cultural no mundo, en España e en Galicia, e ser respectuosos e tolerantes coas actitudes, crenzas e formas de vida de persoas ou grupos que pertencen a 

sociedades ou culturas diferentes á propia. 

31. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con 

quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE AOPRENDIZAXE 
AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 

TEMA 1 : O SÉCULO XVIII EN EUROPA ATA 1789 

 

OBXECTIVOS 

 b  

 e   

 f   

 g 

CONTIDOS 

 
– A crise do Antigo Réxime no século XVIII. 

– A economía do Antigo Réxime: rural e señorial. 

– A sociedade estamental. 

– A monarquía absoluta de dereito divino. 

 

 

 

– Os factores do cambio: a Ilustración, o crecemento 

económico e o Terceiro Estado. 

– O crecemento económico e desenvolvemento 

burgués. 

– O comercio colonial: o intercambio de produtos 

manufacturados por materias primas. 

– O comercio triangular, o tráfico de escravos e as 

grandes rutas comerciais. 

– O pensamento dla Ilustración como oposición ao 

Antigo Réxime. 

– O Despotismo Ilustrado. 

– As novas ideas dos ilustrados a nivel social, 

económico e político. 

– O inicio da ciencia moderna, o desenvolvemento da 

técnica e os seus representantes. 

– A difusión do saber e a creación da Enciclopedia 

por Diderot e D’Alembert. 

– A monarquía borbónica en España tras a Guerra de 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Explicar as características do Antigo Réxime 

nos seus sentidos político, social e 

económico 

 

 

 

 

 

2. Expor os principais cambios que introduciu a 

Ilustración na mentalidade da época e a súa 

repercusión a todos os niveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Describe as características do Antigo Réxime 

e identifica as causas da súa crise debido aos 

cambios sucedidos ao longo do século XVIII. 

Comunicación Lingüística - Aprender a 

Aprender. 

 

 

 

 

 Expón o desenvolvemento das actividades 

económicas que se produciu no século XVIII 

e o papel que xogou a burguesía nel. 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 Explica en que consistiu a Ilustración e como 

as súas ideas promoveron un cambio de 

mentalidade na época. Aprender a Aprender 

- Comunicación Lingüística - Conciencia e 

Expresións Culturais- C. Dixital. 

 2Desenvolve a influencia das ideas ilustradas 

na España do século XVIII, e concretamente 

en Galicia, a nivel político, social e cultural. 

Aprender a Aprender - Com. Lingüística - 

Sent. de Inic. e Esp. Emprendedor. 
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Sucesión. 

– A unificación de Aragón e Castela: os Decretos de 

Nova Planta. 

– A reorganización administrativa para implantar o 

absolutismo. 

– A Ilustración en España: a cuestión agraria, o 

reformismo e o crecemento do século XVIII. 

– Galicia no século XVIII: política, economía, 

demografía, sociedade e cultura. 

 

 

– A monarquía parlamentaria en Inglaterra: as 

revolucións ocorridas no século XVII e a 

monarquía con dereitos limitados. 

– A república americana: a independencia dos EUA. 

– A Constitución americana. 

– Observación de mapas, esquemas, táboas e eixes 

cronolóxicos para profundar no tema en cuestión. 

 

 

 Análise e comentario de obras artísticas da 

época pertencentes aos estilos rococó e neoclásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar os principais feitos das 

revolucións que tiveron lugar en Inglaterra e 

nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

4. Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o 

estilo ao que pertencen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe os procesos de cambio a nivel 

político que se deron tanto en Inglaterra 

como nos EUA e que serviron de precedente 

á Revolución Francesa. Aprender a Aprender 

- Comunicación Lingüística - C. Dixital 

 

 

 

 

 Explica as características do Rococó e do 

Neoclasicismo e compáraos. C. Dig. - Apr. a 

Apr. - Conc. e Exp. Cult. 
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TEMA 2 . A ERA DAS REVOLUCIÓNS LIBERAIS 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 

CONTIDOS 

 
– As causas da Revolución francesa. 

– O impacto da Ilustración e da Revolución 

americana. 

– A crise social, económica e financeira. 

– O papel fundamental do Terceiro Estado. 

– O descontento da burguesía. 

– O nacemento da Asemblea Nacional. 

 

 
– As etapas da Revolución: monarquía 

constitucional, república social e república 

conservadora. 

– A Convención xirondina e a Convención 

xacobina. 

– A República social: a figura de Robespierre e 

a política do Terror. 

– A República conservadora: o Directorio. 

 

 

– impulso das mulleres na Revolución: 

Olimpia de Gouges e a declaración de 

dereitos da muller. 

– A época do Consulado.  

– A figura de Napoleón Bonaparte. 

– O Imperio napoleónico: coroación, auxe e 

declive. 

– Causas da derrota de Napoleón: abdicación 

e desterro a Santa Helena. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Explicar as condicións políticas, sociais, 

económicas e culturais que favoreceron o 

estalido da Revolución en Francia. 

 

 

 

 

 

2. Expoñer os feitos que se desencadearon na 

Revolución francesa e ser capaz de situalos 

na etapa que lles corresponde 

 

 

 

 

 

 

3. Coñecer algúns dos seus personaxes máis 

destacados na época da Revolución e 

seguinte e explicar a súa importancia e 

influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Expón o contexto no que se produciu a 

Revolución francesa: influencias, situación 

social, económica e cultural, causas e 

consecuencias. Dixital - Aprender a 

Aprender - Sociais e Cívicas - Sent. Inic. e 

Esp. Empr. 

 

 

 

 

 

 
 

 Diferencia as etapas nas que se dividiu a 

Revolución e describe as características de 

cada unha delas. C. Dixital - Aprender a 

Aprender - Comunicación Lingüística - 

Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 

 Desenvolve a figura da muller na época 

revolucionaria e a influencia que exerceu 

Olimpia de Gouges na sociedade do 

momento. Comunicación Lingüística - 

Aprender a Aprender - C. Sociais e Cívicas - 

C. Dixital. 

 

 Explica a figura de Napoleón e o seu goberno 

como culminación dos ideais moderados que 

inspiraron nun momento determinado a 

Revolución francesa. Aprender a Aprender - 
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– A herdanza da Revolución francesa: as bases 

da democracia, a vida política e a prensa, a 

liberalización da economía, e a ensinanza e 

cultura públicas. 

– Os conflitos entre absolutismo e liberalismo. 

– O Congreso de Viena como intento de 

restauración do absolutismo. 

– A creación da Santa Alianza. 

– O liberalismo e nacionalismo como as 

grandes forzas de oposición ao absolutismo. 

– As revolucións liberais do século XIX: 1830 

e 1848. 

– A independencia de Grecia e Bélxica. 

– As unificacións de Italia e Alemaña. 

– Aproximación á época a través da 

observación de imaxes e debuxos. 

– Análise e comentario de textos relativos á 

época en cuestión. 

– Elaboración de táboas e esquemas con 

información referida ao período histórico 

traballado. 

 

 

– O reflexo do fin do Antigo Résime na arte: 

o Romanticismo, o Realismo e o 

Modernismo. 

 

 

 

 

 

4. Desenvolver os sucesos posteriores á 

Revolución fran-cesa, a orixe dos cales se 

acha nos ideais que ela promoveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XVIII e recoñecer o 

estilo ao que pertencen. 

Comunicación Lingüística - C. Dixital. 

 

 

 

 

 Comenta os constantes conflitos que tiveron 

lugar no século XIX entre absolutismo e 

liberalismo: o Congreso de Viena e as 

revolucións de 1830 e 1848. Sociais e 

Cívicas - Aprender a Aprender - Sentido 

Inic. e Esp. Emprendedor. 

 

 Expón os novos estados que se crearon en 

Europa debido á expansión do nacionalismo: 

a independencia e a unificación. 

Comunicación Lingüística - Aprender a 

Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe as principais características do 

Romanticismo, o Realismo e o Modernismo 

e analiza algunhas das súas obras. Conc. e 

Exp. Cult. - Aprender a Aprender 
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TEMA 3. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

CONTIDOS 

 
– Os factores que impulsaron a 

industrialización. 

– As revolucións paralelas á Revolución 

Industrial. 

– O sistema fabril de produción. 

– As transformacións da agricultura e a nova 

estrutura das propiedade. 

– Os cambios no sistema de cultivo e a 

introdución de novas máquinas. 

– O aumento da produción como causa da 

supervivencia dunha maior parte de 

poboación. 

– James Watt, a máquina de vapor e a súa 

aplicación na industria. 

– A locomotora, o ferrocarril e as súas 

vantaxes. 

– O desenvolvemento da industria: a industria 

téxtil, a siderurxia e a minaría do carbón e 

do ferro. 

– Análise de gráficos, esquemas, táboas e 

mapas que recollen información sobre o 

tema referido. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Explicar os sucesos e transformacións máis 

relevantes que tiveron lugar durante a 

Revolución Industrial e o seu encadeamento 

causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Analiza os factores que posibilitaron que se 

dese a Pri-meira Revolución Industrial. 

Comunicación Lingüística - Aprender a 

Aprender. 

 Enumera as innovacións que supuxo a 

Revolución Industrial e as vantaxes que 

supoñen. Comunicación Lingüística - 

Aprender a Aprender - Sentido de Iniciativa 

e Esp. Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

– A economía de mercado e a expansión 

comercial. 

– A revolución demográfica e a expansión das 

cidades. 

– O desenvolvementismo do capitalismo e a 

importancia de Adam Smith. 

– O capitalismo industrial e o crecemento das 

 

 

3. Analizar a influencia que exerceu a 

Revolución Industrial e a súa influencia a 

nivel persoal, económico, demográfico e 

social. 

 

 

 
 

 Analiza diversas fontes nas que se amosa o 

xeito de vida que se derivou da 

industrialización das cidades da época. 

Sociais e Cívicas - Comunicación 

Lingüística. 

 Explica os cambios que se deron a nivel 

demográfico, económico e social a partir da 
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finanzas. 

– A oposición entre librecambismo e 

proteccionismo. 

– A expansión desigual do proceso 

industrializador. 

– A nova organización social de clases: 

burguesía e proletariado. 

– As características da burguesía e do 

proletariado. 

– Os novos movementos sociais nacidos das 

duras condicións de traballo e da miseria. 

– O ludismo e as asociacións obreiras. 

 

 

– Os pensadores contra as inxustizas do 

capitalismo: socialismo utópico, marxismo, 

anarquismo e catolicismo. 

– As diferenzas entre marxismo e anarquismo. 

– As internacionais obreiras. 

 

 

– A relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a tra-vés da Historia. 

– Aproximación á época a través do 

comentario de textos e da observación de 

imaxes e debuxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expor o cambio de mentalidade que supuxo 

a Revolución Industrial e a consecuente 

aparición de diversas ideoloxías. 

 

 

 

 

5. Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

Revolución Industrial e as súas 

consecuencias. Sociais e Cívicas - Aprender 

a Aprender - Comunicación Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe as distintas ideoloxías que naceron 

a raíz dos cambios que se produciron na 

sociedade. Conciencia e Expresiones 

Culturais - Comunicación Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valora como algúns acontecementos do 

pasado, como a Revolución Industial, 

seguen tendo unha repercusión na 

actualidade. Aprender a Aprender - Sentido 

de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 
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TEMA 4. A ESPAÑA DO SÉCULO XIX: A CONSTRUCCIÓN DO RÉXIME LIBERAl 
OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 
 

CONTIDOS 
 
 

– A implantación do liberalismo en España. 

– A Guerra da Independencia e o intento de 

instaurar un réxime constitucional. 

– A alteración do libre xogo político entre 

moderados e progresistas. 

– A crise da monarquía de Carlos IV e a 

invasión napoleónica. 

– O levantamento do 2 de maio de 1808 e o 

inicio da Guerra da Independencia: fases e 

desenvolvemento. 

– As Cortes de Cádiz e a Constitución de 

1812. 

 

 

– regreso de Fernando VII: o Sexenio 

Absolutista. 

– O Trienio Liberal, de 1820 a 1823. 

– A última década do reinado de Fernando 

VII: a Década Ominosa. 

– O movemento de independencia das colonias 

en América e a caída de España como 

potencia colonial. 

– O xurdimento do carlismo á morte de 

Fernando VII: a elección entre Carlos María 

Isidro ou Isabel. 

– As guerras carlistas e a Revolta dos 

Matiners. 

– A construción do Estado liberal a mans de 

Isabel II. 

– A rexencia de María Cristina e de Espartero. 

– A Década Moderada baixo o mando de 

Narváez. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 

1. Explicar as relacións que se estableceron 

entre España e Francia desde a Revolución 

Francesa, facendo fincapé na Guerra da 

Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describir os feitos máis relevantes dos 

reinados de Fer-nando VII e Isabel II e 

explicar os principais conflitos aos que 

tiveron que lles facer fronte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Desenvolve o proceso de implantación do 

liberalismo en España e o cambio que 

supuxo respecto ao sistema político anterior. 

Comunicación Lingüística - Aprender a 

Aprender. 

 

 Describe a Guerra da Independencia, as súas 

causas, o seu desenvolvemento e as súas 

consecuencias. Comunicación Lingüística - 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 

 Detalla as fases do conflito entre liberais e 

absolutistas durante o reinado de Fernando 

VII e explica as causas do proceso de 

independencia das colonias americanas. 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 Expón o ideario carlista e identifica os 

conflitos que tive-ron lugar pola oposición 

absolutismo-liberalismo. Comu-nicación 

Lingüística - Aprender a Aprender. 

 

 Resume as etapas da evolución política do 

reinado de Isabel II, describe o Sexenio 

Democrático e relata os sucesos máis 

relevantes. Comunicación Lingüística - 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 
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– O Bienio Progresista a mans do xeneral 

O’Donnell. 

– A degradación do réxime isabelino. 

– O Sexenio Democrático: a “Gloriosa 

Revolución” e o Goberno provisional. 

– A monarquía de Amadeo de Saboia e a 

Primeira República. 

– Galicia na política española do século XIX. 

 

 

 

– A Restauración borbónica: o reinado de 

Alfonso XII. 

– O sistema de Antonio Cánovas del Castillo: 

a alternancia no poder dos partidos 

Conservador e Liberal. 

– O caciquismo e o falseamento electoral. 

– O xurdimento dos nacionalismos en 

Cataluña, o País Vasco e Galicia. 

– A crise de 1898: a independencia de Cuba, 

Filipinas e Porto Rico. 

 

 

– O precursor da arte contemporánea: 

Francisco de Go-ya. Pintor de Corte e pintor 

costumista. 

– O cronista da crise do Antigo Réxime. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explicar o sistema político da Restauración 

como intento de establecer unha monarquía 

constitucional, garante da orde social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XVII e XIX e recoñecer o estilo 

ao que pertencen. 

 

 

 Define a grandes trazos en que consistiu a 

Restauración, os seus obxectivos e as súas 

características. Comunicación Lingüística - 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 Describe as principais características da 

pintura de Goya: etapas e obras principais. 

Conciencia e Expresións Cul-turais - C. 

Dixital. 
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TEMA 5. INDUSTRIALIZACIÓN  E CAMBIO SOCIAL NA ESPAÑA DO SÉCULO XIX 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

 
– Os problemas aos que se enfrontou a 

Revolución Industrial en España: o 

compoñente agrario, a difícil articulación do 

mercado e o proteccionismo, o déficit da 

facenda e a escasez de capital. 

– A idea de atraso relativo. 

– O crecemento demográfico e a emigración. 

– A transformación agrícola. 

– A reforma agraria liberal e as 

desamortizacións. 

– Os inicios da industrialización española. 

– A industria téxtil algodoneira en Cataluña e 

a industria siderúrxica no País Vasco. 

– A explotación mineira española. 

– O proceso de substitución na banca e nas 

finanzas. 

– Os efectos da construción do ferrocarril: 

vantaxes e inconvenientes. 

– O cambio social: dunha sociedade 

estamental a unha sociedade de clases. 

– O predominio das clases populares e o 

nacemento do proletariado industrial. 

– A Institución Libre de Ensinanza. 

– Observación de mapas, esquemas, gráficos e 

debuxos para unha maior visualización do 

período referido. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Desenvolver o proceso de industrialización 

de España, os cambios que supuxo para a 

sociedade e as limitacións coas que se 

encontrou. 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Explica as dificultades coas que se encontrou 

a Revolución Industrial en España e valora o 

seu carácter de éxito ou fracaso. Aprender a 

Aprender - Sentido de Iniciativa e Esp. 

Emprendedor. 

 

 Expón o proceso de cambio que tivo lugar en 

España a raíz da súa parcial industrialización 

e compárao correctamente co resto dos 

países. Aprender a Aprender - Sociales e 

Cívicas. 

 

 Describe os cambios sociais que tiveron 

lugar en España, e concretamente en Galicia, 

durante o século XIX e as súas limitacións. 

Aprender a Aprender - Sentido de Inic. e 

Esp. Emprendedor – Sociais 
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– Análise dun ensanche urbano a través dun 

plano de A Coruña do século XIX. 

 

 

 

– As primeiras asociacións obreiras en contra 

das duras condicións de vida. 

– As revoltas campesiñas como consecuencia 

da reforma agraria liberal. 

– A creación da Federación Española da 

Primeira Internacional: marxismo e 

anarquismo. 

– A economía e a sociedade galegas no 

século XIX. 

 

 

 

– A arte do século XIX en España: o intento 

de recuperar a tradición clásica 

grecorromana e as novas tendencias da 

sociedade liberal. 

– A arquitectura modernista: Antoni Gaudí 

 

 

 

 

– O limitado avance da educación: a reforma 

educativa de Moyano e a comparación coa 

educación actual 

 

2. Expor o nacemento da conciencia colectiva a 

raíz dunha serie de inxustizas relativas ás 

condicións laborais 

 

3. Analizar e comentar diversas obras artísticas 

dos séculos XIX e recoñecer o estilo ao que 

pertence 

 

4. Recoñecer que o xeito no que se dispoñen 

as cousas no presente depende dos feitos 

que sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza as orixes do movemento obreiro en 

España a causa das duras condicións de 

traballo ás que estaban expostos. Sentido de 

Inic. e Esp. Emprendedor – Sociais e Cívicas 

 

 Describe as principais características do 

Neoclasicismo, o Barroco, o Realismo e o 

Modernismo españois. Aprender a Aprender 

- Conc. e Exp. Culturais - Sent. Inic. e Esp. 

Emprendedor. 

 Compara unha lei educativa do pasado, a 

Lei Moyano, coa educación actual. Sent. 

Inic. e Esp. Emprendedor. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
TEMA 6.   A ÉPOCA DO IMPERIALISMO                              
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

 

CONTIDOS  

 

– A Segunda Revolución Industrial. 

– Frederick Taylor e a organización científica 

do traballo. 

– A fábrica de automóbiles Ford e o fordismo. 

– A banca e a concentración empresarial. 

– O dominio do comercio e as finanzas 

internacionais. 

– A explosión demográfica europea. 

– As viaxes transoceánicas. 

– A diversidade entre a emigración europea: 

emigrantes pobres e elites coloniais. 

– A exploración e a conquista de Europa polo 

mundo 

 

 

– As causas da expansión imperialista: os 

intereses económicos, o aumento da 

poboación europea, o desexo de ampliar as 

zonas de influencia e as concepcións ra-

cistas e nacionalistas. 

– Os enfrontamentos entre as potencias 

coloniais: o imperialismo. 

– A organización, a explotación das colonias e 

os seus distintos tipos. 

– Os avances na investigación científica e 

tecnolóxica: a medicina, a información e a 

comunicación, os medios de transporte e as 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Expor a relevancia da Segunda 

Revolución Industrial e os beneficios que 

supuxo para a sociedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describir en que consistiu o imperialismo, 

as súas causas e as razóns ás que se 

apela para xustificalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Explica os cambios que produciu a Segunda 

Revolución Industrial nos distintos países. 

Comp. Sociais e Cívicas - Aprender a 

Aprender - Comp. Matemática, Ciencias e 

Tecnoloxía. 

 Expón as consecuencias que tivo a 

Segunda Revolución Industrial a nivel 

demográfico e os avances que supuxo 

en canto á calidade de vida dos 

individuos. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - C. Dixital. 

 

 

 

 

 Enumera as causas do imperialismo e 

recoñece a vonta-de de expansión nas 

diferentes potencias a través de diversas 

fontes. Com. Lingüística - Aprender a 

Aprender. 
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transformacións que ocorreron na vida cotiá. 

 

 

– Os imperios coloniales: o Reino Unido, 

Francia, os Estados Unidos e Xapón. 

– Observación de mapas, debuxos e 

esquemas, e análise de textos para 

profundar na época estudada. 

 

 

– As consecuencias do imperialismo para os 

pobos colonizados: modificación do 

territorio, impacto demográfico e 

económico, colonización cultural e 

desarticulación das sociedades tradicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– A revolución artística de principios do 

século XX. 

 

 

3. Identificar as potencias imperialistas e a 

repartición de poder económico e político 

no mundo. 

 

 

 

 

4. Explicar en que consistía o colonialismo 

e as súas consencuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analizar e comentar diversas obras 

artísticas dos séculos XIX e XX e 

recoñecer o estilo ao que pertencen. 

 

 

 

 Identifica as potencias imperialistas e as 

súas liñas de expansión na procura de 

novos territorios. Aprender a Aprender - 

C. Dixital. 

 

 

 

 Describe as consecuencias que tivo a 

colonización tanto para as potencias 

colonizadoras como para os territorios 

colonizados. Aprender a Aprender - 

Com. Lingüística - C. Dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expón as principais características, artistas e 

obras do Impresionismo e do 
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– O Impresionismo, o Posimpresionismo e os 

seus máximos representantes. 

– A arquitectura do ferro e do aceiro. 

– A influencia da arte asiática e africana na 

arte occidental. 

– As pinturas xaponesas e a súa influencia en 

artistas da vangarda europea: o xaponismo. 

– A estética africana e a súa repercusión nos 

artistas europeos. 

– – Comentario de obras artísticas 

propias das correntes de finais do século 

XIX e principios do século XX. 

Postimpresionismo, e o envorcamento que se 

deu na arquitectura coa introdución de novos 

materiais construtivos. Conciencia e Exp. 

Culturais-  Co-m. Lingüística - C. Dixital. 

 Compara movementos artísticos 

asiáticos e africanos e recoñece a súa 

influencia nas vangardas artísticas. 

Conciencia e Exp. Cult. - Aprender a Apr. 

- C. Ling. 

 

 

 

TEMA 7. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A REVOLUCIÓN RUSA 
 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

 
– As causas da Primeira Guerra Mundial: os 

enfrontamentos coloniais, o nacionalismo, os 

conflitos balcánicos, as alianzas militares e 

tamén a carreira armamen-tística. 

– O estalido da guerra e o seu 

desenvolvemento: guerra de movementos e 

guerra de trincheiras.  

– A definitiva mundialización do conflito coa 

entrada do-sEUA na guerra e o seu final. 

– A realidade da guerra: o sufrimento humano 

e a vida diaria na trincheira. 

– O novo concepto de guerra: unha guerra 

total. 

– A implicación da poboación civil, a 

propaganda e o control da opinión. 

– A economía ao servizo da guerra. 

– O papel das mulleres na Primeira Guerra 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Coñecer as causas que levaron á 

Primeira Guerra Mundial, as 

características principais e os grandes 

acontecementos que ocorreron no seu 

desenvolvemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Explica o contexto que favoreceu que tivese 

lugar a Primeira Guerra Mundial. Sociais e 

Cívicas - Aprender a Aprender - Com. 

Lingüística. 

 

 Expón as fases e os sucesos máis 

significativos no de-senvolvemento da Gran 

Guerra. Sociais e Cívicas - Aprender a 

Aprender - Com. Lingüística. 

 

 Describe as características da Primeira 

Guerra Mundial e define por que se 

recolle baixo o concepto de “guerra 

total”. Sociais e Cívicas - Aprender a 

Aprender - Com. Lingüística 
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Mundial. 

– Compleción dun mapa conceptual a modo de 

resumo da información do tema. 

– Observación de mapas, debuxos, gráficos, 

imaxes e táboas con datos relevantes para o 

período estudado. 

–  

 

– A Revolución rusa: contexto, causas e 

consecuencias. 

– A caída do tsarismo logo da revolución de 

febreiro de 1917. 

– A suba ao poder dos bolxeviques na 

revolución de outubro. 

– A Guerra civil e a formación da URSS. 

– Comentario dun cartel de propaganda 

política. 

 

 

– A situación de Europa ao terminar a guerra: 

o desastre demográfico e económico. 

– A organización da paz: o Tratado de 

Versalles e a Sociedade de Nacións. 

– O novo mapa europeo conformado tras os 

tratados de paz. 

 

 

– nacemento das vangardas artísticas como 

cuestionamento da arte do pasado. 

– O fauvismo e os seus máximos 

representantes: Matisse, Derain e Vlaminck. 

– O expresionismo e os seus grupos principais: 

Die Brücke e Der Blaue Reiter. 

– O cubismo e as súas etapas: a fase analítica e 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as conse-cuencias 

da Revolución Rusa, e establecer as 

relacións pertinentes coa Gran Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Expor todas as consecuencias posibles 

da Primeira Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

4. Analizar e comentar diversas obras 

artísticas do século XX e recoñecer o 

estilo ao que pertencen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expón a situación na que se achaba 

Rusia para que se desencadease unha 

Revolución e como influíu esta no 

desenvolvemento da Guerra. C. Dixital – 

Sociais e Cívicas - Aprender a Aprender 

- Com. Lingüística. 

 

 

 

 

 

 Enumera as consecuencias da Guerra a 

distintos niveis: demográfico, económico, 

social e político. Sociais e Cívicas - 

Aprender a Aprender - Conc. e Exp. Cult 

 

 

 

 

 Analiza as Primeiras vangardas como 

cuestionamento da arte do pasado e 

rexeitamento da imitación da realidade. 

Conc. e Exp. Culturais - C. Lingüística 
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a fase sintética. 

– O futurismo e a pintura metafísica. 

– – Análise e comentario de textos e 

obras de arte relativos á época tratada. 
 

TEMA 8. O PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

OBXECTIVOS 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 

CONTIDOS 

 
– Os problemas que desembocaron nunha 

nova Guerra Mundial: desequilibrios 

económicos mundiais, efectos da 

Revolución rusa e crises das democracias. 

– Os Estados Unidos e os seus “felices anos 

vinte”. As contradicións da prosperidade e a 

posterior crise. 

– Roosevelt e o New Deal. 

 

 

 

– A arte do período de entreguerras: as 

correntes de protesta. 

– O dadaísmo e o seu máximo representante: 

Marcel Duchamp. 

– As correntes da abstracción: o 

construtivismo, o suprematismo e o 

neoplasticismo. 

– O surrealismo e as súas dúas vertentes: a 

automatista e a onírica. 

– A nova obxectividade e os seus principais 

expoñentes: Georg Grosz e Otto D 

 

 

– crack do 29 como exemplo de crise da 

economía capitalista: ciclo de prosperidade, 

burbulla especulativa, crise bolsista e crise 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

   

1. Expor as consecuencias que tivo a Primeira 

Guerra Mundial nas distintas potencias que 

participaron nela, profundando no caso de 

EUA. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Analizar as correntes artísticas de 

protesta que naceron durante o período 

de entreguerras e comenta algunha das 

súas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describir as causas e o alcance da crise 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Describe a situación de posguerra en Europa 

e no resto das potencias participantes na 

Primeira Guerra Mundial. Sociais e Cívicas - 

C. Lingüística. 

 Explica o proceso de crecemento que se deu 

en EUA tras a Guerra e as causas do seu 

posterior declive. Comp. Aprender a 

Aprender – Sociais e Cívicas - C. 

Lingüística. 

 

 

 

 Describe as características do dadaísmo, 

as correntes da abstracción, o 

surrealismo e a nova obxectividade. 

Conciencia e Exp. Culturais - C. Dixital. 
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económica. 

– A mundialización da crise. 

– Observación de mapas, debuxos, 

fotografías, gráficos e esquemas para unha 

maior comprensión do período en cuestión. 

 

 

– fascismo italiano como consecuencia da 

Gran Guerra. 

– A situación de Italia na posguerra. 

– Benito Mussolini e o ascenso ao poder. 

– As características e os principios ideolóxicos 

do fascismo. 

– A Alemaña da posguerra. 

– Adolf Hitler e a aparición do Partido Nazi. 

– A chegada de Hitler ao poder e o réxime 

nazi como sistema totalitario. 

– Os principios ideolóxicos do nazismo. 

– A Unión Soviética e a ditadura estalinista. 

– A chegada ao poder de Stalin tras a 

Revolución rusa. 

– As directrices da política stalinista. 

– A imposición do poder absoluto de Stalin na 

URSS. 

– – Análise e comentario de textos 

sobre a época traballada. 

financeira de 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explicar os diversos factores polos que 

se fixo posible o auxe dos totalitarismos 

en Europa e describir tres casos 

concretos: os fascismos de Italia e 

Alemaña, e o goberno stalinista en 

Rusia. 

 Analiza o alcance da crise financeira de 

1929 e a súa vinculación co tipo de sistema 

económico capitalista. C. Dixital - Aprender 

a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 
 
 
 

 

 Expón as causas polas que se deu o auxe do 

fascismo en Italia e os seus principios 

ideolóxicos. Sociais e Cívicas - Sentido de 

Iniciativa e Esp. Emprendedor - Conc. e 

Exp. Culturais. 

 

 

 Explica como e por que se produciu o 

ascenso do nazismo en Alemaña e as súas 

principais características. Comunicación 

Lingüística – Sociais e Cívicas - Conc. e 

Exp. Culturais - C. Dixital. 

 

 Describe a chegada ao poder de Stalin 

na Unión Soviética e o carácter da súa 

ditadura, e argumenta por que se 

considera como un réxime totalitario. 

Sociais e Cívicas - Com. Lingüística. 
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TEMA 9. ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX (1902-1939) 
 

OBXECTIVOS 

 c 

 g 

 h 

 l 

 n 

 ñ 

 

CONTIDOS 

 

– As causas da crise do sistema da 

Restauración: a insuficiencia das reformas, o 

fortalecemnto da oposición, a semana tráxica 

e a crise de 1917. 

– O problema de Marrocos tras a ocupación do 

Rif, a crise social e as súas causas. 

– O golpe de Estado militar dirixido por Primo 

de Rivera e a instauración da ditadura. 

– A crise económica e o derrubamento da 

ditadura. 

 

 

– A proclamación da Segunda República 

española. 

– O goberno provisional, as Cortes 

Constituíntes e a Constitución republicana 

de 1931. 

– O recoñecemento do dereito ao sufraxio 

feminino en España. 

– As reformas que emprendeu a República: 

territorial, do exército e separación Igrexa -

Estado. 

– A importancia da reforma agraria. 

– A oposición ao goberno republicano-

socialista: os afectados polas reformas e os 

sectores de esquerda. 

– A igualdade entre homes e mulleres como un 

dos  obxectivos da Segunda República. 

– A escola republicana e a Institución Libre de 

Ensinanza.  

– A reforma das escolas de maxisterio: unha 

educación pública e laica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Explicar o declive da Restauración e a 

posterior imposición da ditadura a mans 

de Primo de Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

2. Expor as características da Segunda 

República e as súas principais reformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Expón os factores que levaron á crise ao 

sistema da Restauración. Aprender a 

Aprender - C. Lingüística. 

 Explica as causas polas que se impuxo a 

ditadura de Primo de Rivera e a súa 

posterior crise. C. Dixital - Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 Describe o proceso que se levou a cabo ata a 

proclamación da Segunda República 

española tras as eleccións de 1931. Aprender 

a Aprender - C. Lingüística. 

 Enumera as reformas que emprendeu a 

República en distintos ámbitos como o 

militar, o relixioso, o territorial, ol agrario e o 

educativo, e define as reaccións que xerou. 

C. Dixital – Sociais e Cívicas - Aprender a 

Aprender - C. Lingüística - Sent. Inic. e Esp. 

Emprendedo 

 

 

 

 

 

 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

25 

– A incorporación ao proxecto cultural da 

República. 

– A dimisión de Azaña, a convocatoria de 

eleccións por Alcalá Zamora e o Bienio 

Conservador. 

– A Fronte Popular e o goberno dos 

republicanos de Azaña. 

– Galicia entre os anos 1898 e 1939. 

 

 

– A oposición á Fronte Popular e o 

enfrontamento entre dereitas e esquerdas. 

– O inicio da Guerra Civil e o seu contexto 

internacional. 

– A guerra na República e a revolución social. 

– A creación dunha ditadura con Francisco 

Franco como líder. 

– As fases militares da Guerra Civil. 

– Os apoios internacionais a ambos bandos. 

– Galicia entre os anos 1898 e 1939. 

– Observación de mapas, esquemas e imaxes 

que permiten unha maior comprensión do 

tema estudado. 

 

– Os desastres da guerra: sufrimento, 

persecución e represión, e consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describir as causas e o 

desenvolvemento da Guerra Civil 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expor a situación de posguerra española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica a situación política tras o 

levantamento de Casas Viejas e identifica o 

ambiente de tensión previo ao estalido da 

Guerra Civil. Sociais e Cívicas. 

 Desenvolve as causas da Guerra Civil 

española e cita os sucesos principais que 

tiveron lugar até chegar ao seu fin. C. 

Lingüística – Sociais e Cívicas - Aprender a 

Aprender. 

 

 

 Describe os desastres da guerra e as súas 

consecuencias a distintos niveis. C. Dixital - 

Soc. e Cív. - C. Ling. 
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TEMA 10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 

 

– As causas da Segunda Guerra Mundial: a 

política expansionista dos totalitarismos, as 

agresións bélicas a outros países, a 

debilidade das democracias e a formación 

das alianzas. 

– O desenvolvemento da guerra: as vitorias do 

Eixe e as ofensivas aliadas. 

– O fin da guerra no Pacífico co estalido da 

bomba atómica en Hiroshima e Nagasaki. 

– O alcance mundial da Segunda Guerra 

Mundial: unha “guerra total”. 

– A poboación e a economía ao servizo da 

guerra. 

– A mobilización das conciencias por medio 

dos medios de comunicación de masas. 

– A implicación das mulleres na guerra. 

– O dominio político de Alemaña sobre os 

países europeos ocupados. 

– A explotación económica como obxectivo 

da ocupación dos países sometidos por 

Alemaña. 

– A violencia contra a poboación la civil. 

– Os gobernos colaboracionistas e os 

resistentes. 

– O Holocausto xudeu como evidencia do 

racismo, o autoritarismo e a xenofobia do 

réxime nazi. 

– A deportación aos campos de concentración: 

o exterminio como “solución final”. 

– Análise e comentario de textos relativos ao 

contexto no que se desencadeou a Segunda 

Guerra Mundial. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Coñecer as causas, as características e 

os principais feitos que aconteceron 

durante a Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Contextualiza o estalido da Segunda Guerra 

Mundial e establece unha das súas causas no 

ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. 

Aprender a Aprender - C. Lingüística. 

 Describe o desenvolvemento da guerra, 

facendo referencia ás distintas alianzas que 

se formaron. Aprender a Aprender - C. 

Dixital. 

 Expón as características da guerra en canto 

ao seu alcance e métodos de propagación. 

Sociais e Cívicas - Aprender a Aprender - C. 

Dixital. 

 Coñece a situación de represión que se 

deu durante a Segunda Guerra Mundial, 

as causas e os seus princpais afectados. 

Aprender a Aprender - C. Dixital. 
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– Busca de información na Internet sobre 

algunha cuestión relacionada co tema 

TRATADO 

 

 

– As consecuencias da guerra: as perdas 

humanas e económicas, e o impacto moral. 

– Os xuízos de Núremberg como tribunal en 

defensa da condea dos crimes contra a 

humanidade. 

– As conferencias de Paz e a repartición de 

Europa. 

– Observación de imaxes, mapas, esquemas e 

táboas referidas ao período estudado. 

 

 

– A fundación da ONU en substitución da 

Sociedade de Nacións. 

– A aprobación da Declaración Universal de 

Dereitos Humanos. 

– Os órganos de goberno da ONU: a 

Asemblea Xeral, o Consello de Seguridade e 

a Secretaría Xeral. 

– O labor da ONU e o seu papel na 

actualidade. 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver os efectos que supuxo a 

Segunda Guerra Mundial a distintos 

niveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recoñecer que el xeito no que se 

dispoñen as cousas no presente 

depende dos feitos que sucederon no 

pasado e inflúe nas posibilidades do 

futuro 

 

 

 

 

 

 

 Relata as consecuencias que tivo a 

Segunda Guerra Mundial nas potencias 

participantes. Sociais e Cívicas - 

Aprender a Aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica a orixe da ONU e sopesa como 

unha Europa en guerra durante o século 

XX pode chegar posteriormente a unha 

unión económica e política. C. Dixital - C. 

Lingüística. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 
 
TEMA 11. GUERRA FRÍA E DESCOLONIZACIÓN 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 

– A división do mundo en dous bloques 

antagónicos: URSS e EUA. 

– A desconfianza entre os aliados. 

– A rivalidade entre dous sistemas 

contrapostos: socialismo e capitalismo. 

– A consolidación dos dous bloques tras a 

doutrina Truman. 

– O plan Marshall como intento de frear a 

expansión comunista. 

– Os diferentes sistemas de alianza: o pacto 

Atlántico e a OTAN, e o COMECON e o 

Pacto de Varsovia. 

– A declaración Balfour, a inmigración xudía e 

a creación do Estado de Israel. 

– As posicións israelí e palestina e as guerras 

árabe-israelís: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 

 

 

– proceso descolonizador: contexto, causas, 

etapas e consecuencias. 

– A dependencia económica tras a 

descolonización e a necesidade do 

neocolonialismo. 

– A Conferencia Internacional de Bandung: a 

vontade neutralista e o afastamento da 

política de bloques. 

– – O concepto de Terceiro Mundo e a 

súa dependencia comercial, tecnolóxica e 

financeira. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Explicar as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relatar os feitos principais da 

descolonización de posguerra no século 

XX. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS  

CLAVE 

 
 Coñece a situación da posguerra mundial e 

describe a división do mundo en dous 

grandes bloques separados por un “telón de 

aceiro”. Aprender a Aprender – Sociais e 

Cívicas. 

 Expón en que consistiu o conflito en Oriente 

Próximo e atribúe a súa orixe a unha vontade 

de compensación polo Holocausto xudeu. 

Aprender a Aprender - C. Dixital – Sociais e 

Cívicas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Explica como se desenvolveu o proceso 

descolonizador e describe os seus feitos máis 

relevantes. Aprender a Aprender – Sociais e 

Cívicas. 
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TEMA 12.CAPITALISMO E COMUNISMO. DOUS SISTEMAS ENFRONTADOS 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

– reflexo da oposición entre os dous bloques 

na arte: o Pop Art e o realismo socialista. 

 

 

 

– liderado dos EUA sobre os países do mundo 

capitalista e da URSS sobre os países 

comunistas. 

– A prosperidade dos países de economía 

capitalista. 

– EUA, Europa e Xapón como líderes do 

crecemento. 

– A crise económica desencadeada polo 

petróleo: contexto, causas e consecuencias 

 

 

– A implantación do Estado de benestar e os 

seus piares. 

– A loita pola igualdade e a paridade das 

mulleres: a situación da muller nas leis e os 

costumes, a educación e o traballo e na 

política e a toma de decisións. 

– O teito de cristal como obstáculo para a 

igualdade entre homes e mulleres. 

 

 

– A influencia do bloque comunista nas 

democracias populares de Europa Oriental. 

– O inmobilismo político da URSS. 

– Observación dun mapa no que se reflicte a 

expansión mundial do comunismo. 

– O estancamento económico da URSS e o 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Analizar e comentar diversas obras 

artísticas do século XX e recoñecer o 

estilo ao que pertencen 

 

 

 

2. Explicar as consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial a distintos niveis. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Definir o Estado de Benestar e analizar os 

seus proles e as súas contras. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describir a nova situación da URSS: o 

auxe e o derru-bamento. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Explica as características do Pop Art e do realismo 

socialista e analiza algunhas obras. Conc. e Exp. Cult. 

 

 

 

 

 

Describe a situación política e económica das grandes 

potencias hexemónicas despois da Segunda Guerra 

Mundial e compáraas entre si. Aprender a Aprender – 

Sociais e Cívicas 

 

 

 

 

 

 

 

Explica en que consiste o Estado de Benestar e os 

avances que promoveu en Europa. Aprender a 

Aprender - C. Dixital – Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expón a evolución do bloque comunista tras a Guerra 

Fría: a expansión mundial e o seu posterior declive. 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas 
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descontento social como factores relevantes 

na crise do mundo soviético. 

– O proxecto reformista da perestroika e os 

seus campos de actuación: económico, 

político, territorial e de política 

internacional. 

 

 

– A creación do Consello de Europa, o 

Convenio Europeo de Dereitos Humanos e a 

Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro. 

– O Tratado de Roma e a institución da 

Comunidade Económica Europea e a 

Comunidade Europea da Enerxía Atómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recoñecer que o xeito no que se 

dispoñen as cousas no presente depende 

dos feitos que  

             sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata as razóns polas que se procurou avanzar cara a 

unha colaboración entre estados europeos e sopesa 

como se pode chegar a ela tras un período de 

guerra. C. Dixital - C. Lingüística. 

 

 

TEMA 13. A DITADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 

OBXECTIVOS 

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 
– A ditadura militar de Francisco Franco. 

– Os apoios de Franco en contra da República. 

– A represión á oposición. 

– O apoio franquista ás potencias do Eixe: ol 

envío da División Azul. 

– Os efectos da Guerra Civil.  

– A política económica baseada na autarquía e 

na intervención do Estado. 

– O fracaso da autarquía e o colapso 

económico. 

– As cartillas de racionamento, o mercado 

negro e o estraperlo. 

– O papel da muller durante o franquismo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Analizar as características do franquismo e a 

súa evolución no tempo, tendo en conta as 

transformacións políticas, sociais e 

económicas que promoveu 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Explica as bases do réxime franquista e os 

seus principios ideolóxicos. Aprender a 

Aprender - C. Lingüística. 

 

 Expón a situación de posguerra en España, 

retamente en Galicia, e o intento de 

restitución da economía por parte do 

franquismo. C. Lingüística – Sociais e 

Cívicas. 

 

 Describe a situación da muller durante o 

franquismo. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística – Sociais e Cívicas. 
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– A Sección Feminina e a súa función. 

– A desigualdade xurídica e social entre home e 

muller. 

– A defensa dos dereitos femininos e a 

incorporación á loita antifranquista. 

– O fracaso da autarquía e a reorientación 

política e económica. 

– A estabilización e os plans de 

desenvolvemento propostos polos 

tecnócratas. 

– A crise final do franquismo: a crise 

internacional de 1973, a violencia política e o 

conflito do Sáhara. 

– O franquismo en Galicia. 

– Compleción dun mapa conceptual a modo de 

resumo do tema estudado. 

– Contrastación de fontes históricas co fin de 

valorar a súa fiabilidade. 

– Procura de información na Rede. 

– Observación e comentario de imaxes, 

esquemas, textos e gráficos relativos ao 

período en cuestión. 

 

 

– A situación dos opositores ao réxime: ou o 

exilio ou a resistencia. 

– A creación dos maquis e a súa 

clandestinidade. 

– O fortalecemento da oposición ao réxime. 

– A Lei de Amnistía e a Lei de Memoria 

Histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explicar a situación do bando republicano 

despois da Guerra Civil e o desenvolvemento 

dos movementos de oposición ao franquismo 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolve os cambios que se deron no 

réxime, o seu crecemento económico e 

demográfico e as súas conse-cuencias, e a 

súa posterior crise. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica o destino dos exiliados por causa da 

opresión franquista e como naceron e se 

desenvolveron os mo-vementos de oposicón. 

Sociais e Cívicas - C. Dixital - Aprender a 

Aprender. 
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– O crecemento económico entre os anos 1960 

e 1973. 

– O impacto do crecemento económico na 

sociedade española: crecemento demográfico, 

migracións exteriores, éxodo rural, mellora 

das condicións de vida e mo-dernización 

social. 

 

 

 

3. Expor o crecemento económico que se deu 

na sociedade española a partir de 1960 e o 

impacto que tivo nela. 

 

 

 

 

 Explica o destino dos exiliados por causa da 

opresión franquista e como naceron e se 

desenvolveron os mo-vementos de oposicón. 

Sociais e Cívicas - C. Dixital - Aprender a 

Aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 14. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

OBXECTIVOS  

 a 

 c 

 d 

 g 

 h 

 l 

 

CONTIDOS 

 

– As correntes artísticas do século XX en 

España e a súa relación coas vangardas. 

– A arte do século XX en Galicia. 

– Análise de obras artísticas da época 

 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Analizar e comentar diversas obras artísticas 

do século XX en España e recoñecer o estilo 

ao que pertencen 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Explica as características máis destacadas 

das correntes artísticas do século XX en 

España e, concretamente, en Galicia, e 

coñece os seus artistas máis representativos. 

Conciencia e Expresións Culturais 
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– A construción do Estado do benestar en 

España e os seus piares. Debilidade e crise en 

2008. 

– As transformacións económicas e 

demográficas a partir de 1985. 

 

2. Comprender o concepto de crise económica e 

recoñecer a súa repercusión mundial nun 

caso concreto 

 

 

 

 Expón as características do Estado de 

benestar en España, analiza como 

desembocou na crise económica de 2008 e 

compáraa coa crise enerxética de 1973. 

Aprender a Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 

– A morte de Franco e a vontade de cambio 

político por parte de Juan Carlos I. 

– A disputa entre inmobilistas e aperturistas por 

conseguir o poder. 

– A organización da oposición a favor da 

democratización do réxime: a Xunta 

Democrática e a Plataforma Democrática. 

– O fin do illamento internacional tras o 

derrubamento do franquismo. 

– A dimisión de Arias Navarro 

–  

 

3. Expor as causas da fin do franquismo e 

coñecer a situa-ción na que se achaba 

España nese momento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Describe a situación de España tras a morte 

de Franco e o proceso de cambio que se 

iniciou nese momento. Aprender a Aprender – 

Sociais e Cívicas 
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– A Lei de Reforma Política e a legalización 

dos partidos políticos. 

– A celebración das primeiras eleccións 

democráticas en España. 

– A vitoria da UCD e a investidura de Adolfo 

Suárez como presidente: goberno, medidas e 

crises. 

– O novo Estado xurdido da Constitución de 

1978: a monarquía constitucional 

parlamentaria. 

– Os fundamentos da Constitución e a creación 

do Estado das Autonomías. 

– Os factores que promoveron a consecución da 

democracia en España: a loita polas 

liberdades políticas, o compromiso da Igrexa, 

as mobilizacións feministas e as asociacións 

cívicas e veciñais. 

– Os gobernos da democracia a partir de 1982: 

o bipartidismo PP-PSOE. 

– O nacemento dunha nova correlación de 

forzas: Podemos e Ciudadanos. 

– O ingreso de España na CEE e a OTAN. 

– Galicia en democracia. 

4. Explicar o cambio que experimentou España 

durante a época da Transición a distintos 

niveis: político, social e económico 

 

 

 

 Enumera os principais fitos que deron lugar 

ao cambio da sociedade e a política españolas 

durante a Transición. Aprender a Aprender – 

Sociais e Cívicas. 

 Relata como as mobilizacións sociais 

contribuíron ao establecemento da 

democracia e o papel que desempeñó cada un 

dos sectores da sociedade. Aprender a 

Aprender – Sociais e Cívicas. 

 Explica os cambios que experimentou España 

na época da Transición a nivel económico e 

político. Aprender a Aprender – Sociais e 

Cívicas - C. Lingüística 

 

TEMA 15. O MUNDO ACTUAL 

 

OBXECTIVOS 

 g 

 l 

 n 

 ñ 

 

CONTIDOS 

– cambio na xeopolítica mundial a partir de 

1990. 

– A crise en Europa Oriental: o fin dos réximes 

comunistas e a convocatoria de eleccións 

libres. 

– A caída do muro de Berlín e a reunificación 

de Alemaña. 

CRITERIOS DE AVALAICIÓN 

 

1. Coñecer as causas e consecuencias 

inmediatas do  derrubamento da URSS e 

outros réximes soviéticos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 Analiza diversos aspectos dos cambios 

producidos tras o derrubamento da URSS. 

Comunicación Lingüística - Aprender a 

Aprender. 
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– A desaparición da URSS, a desintegración 

do bloque comunista e a proclamación dos 

EUA como única superpotencia. 

 

– camiño cara a un mundo multipolar: as 

intervencións da UE, India, Brasil, China e a 

nova Rusia. 

– O xurdimento do nacionalismo tras a época 

comunista e a creación de novos Estados e 

fronteiras en Europa. 

 

– A construción da Unión Europea: o tratado de 

Maastrich e as sucesivas incorporacións. 

– As políticas da Unión Europea.  

– A crise de 2008 como crise do modelo de 

benestar: do ámbito financeiro ao ámbito 

económico. 

 

 

 
– A inestabilidade do mundo actual: o 

fundamentalismo islámico e o problema do 

terrorismo. A realidade do mundo árabe e de 

África. 

– A diversidade de realidades dentro da 

hexemonía dun único modelo social e 

económico. 

– Os conflitos do século XXI en América, 

Europa, Oriente Próximo, Asia, África 

Subsahariana e o norte de África. O novo tipo 

de violencia e a destrución de pobos e 

cidades.  

– A globalización: definición, causas e 

características. A interdependencia entre os 

países do mundo e o aumento da 

 

 

 

2. Interpretar procesos a medio prazo de 

cambios económicos, sociais e políticos de 

ámbito mundial. 

 

 

 

3. Entender a evolución da construción da Unión 

Europea e a implantación do Estado de 

benestar. 

 

 

 

 

 

 

4. Definir en que consiste a globalizaci identificar 

algúns dos seus factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa 

época. Aprender a Aprender – Sociais e 

Cívicas. 

 

 

 

 

 Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. Aprender a 

Aprender - C. Lingüística. 

 Comprende os proles e os contras do Estado 

do benestar e explica as causas e as 

consecuencias da súa crise. Aprender a 

Aprender – Sociais e Cívicas. 

 

 

 

 

 

 Expón algúns dos conflitos que teñen lugar 

hoxe en día a pesar do proceso de 

globalización. Aprender a Aprender – Sociais 

e Cívicas. 

 Describe o proceso de globalización e sinala 

as súas repercusións a nivel social e 

económico. Com. Lingüística - Aprender a 

Aprender – Sociais e Cívicas. 
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desigualdade a pesar da homoxeneización 

 

– A revolución tecnolóxica concebida como 

Terceira Revolución Industrial. A Tecnoloxía 

da información e as innovacións nas formas 

de comunicación. 

– A arte no mundo actual: a arte dixital, a 

videoarte e as súas correntes. 

 

– A necesidade dun desenvolvemento sostible 

para previr os riscos ambientais. Os esforzos 

por protexer o planeta: conferencias, 

protocolos e cumios. 

– – As evidencias do cambio climático: 

o efecto invernadoiro e o desxeo do Ártico 

5. Identificar os cambios máis relevantes que 

supuxo a revolución tecnolóxica 

 

 

6. Recoñecer que o xeito no que se dispoñen as 

cousas no presente depende dos feitos que 

sucederon no pasado e inflúe nas 

posibilidades do futuro. 

 

 

 

 

 

 Expón a revolución que supuxo a aparición da 

Internet e compáraa coas dúas revolucións 

tecnolóxicas anteriores. Com. Lingüística - 

Aprender a Aprender - C. Dixital. 

 

 Valora as consecuencias do quentamento 

global e formula, aínda coas dificultades que 

se presentan, algunhas medidas ao respecto 

para previr o seu aumento no futuro. Sociais 

e Cívicas - C. Lingüística - C. Dixital. 

 
 

5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE DE: TEMPORALIZACIÓN  E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA.. 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 

Antigo Réxime e Ilustración. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 

Antigo Réxime e Ilustración. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 

Antigo Réxime e Ilustración. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 

diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Coñecer os avances da Revolución 

Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

Est. Apr. XHB1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa 

aplicación á vida diaria, e contextualiza o papel dos científicos 

na súa propia época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.3. Coñecer os avances da Revolución 

Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

Est. Apr. XHB1.3.2. Comprende as implicacións do 

empiricismo e o método científico nunha variedade de áreas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 

diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 

Antigo Réxime e Ilustración. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.2. Distingue conceptos históricos como 

Antigo Réxime e Ilustración. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 01 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Coñecer o alcance da Ilustración 

como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

Est. Apr. XHB1.2.1. Describe as características da cultura da 

Ilustración e as implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia 

empregando diversos tipos de fontes. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.3. Discute as implicacións da violencia 

empregando diversos tipos de fontes. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.1. Explicar as características do 

Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

Est. Apr. XHB1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a 

diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século 

XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 02 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Compara o proceso de industrialización 

en Inglaterra e nos países nórdicos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva consigo. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva consigo. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva consigo. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 03 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.2. Identificar os principais feitos das 

revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX. 

Est. Apr. XHB2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos 

principais feitos dalgunha das revolucións burguesas da 

primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións 

causais, e sinala os proles e os contras. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 04 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.1. Describir os feitos salientables da 

Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

Est. Apr. XHB3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira 

Revolución Industrial en Inglaterra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

57 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de 

diversas épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Comprender o alcance e as 

limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 

XIX. 

Est. Apr. XHB2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para 

actuar como o fixeron. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.4. Analizar a evolución dos cambios 

económicos en España e en Galicia, a raíz da industrialización 

parcial do país. 

Est. Apr. XHB3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas 

como consecuencia dos cambios económicos en España. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva consigo. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 05 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

     

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

60 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 

a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 

a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

61 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 

a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 

a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

62 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos 

e asiáticos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.3. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía).  

Est. Apr. XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos 

e asiáticos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.3. Entender que os acontecementos 

e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo 

(diacronía e sincronía).  

Est. Apr. XHB10.3.1. Entende que varias culturas convivían á 

vez en diferentes enclaves xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.2. Compara movementos artísticos europeos 

e asiáticos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

63 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.4. Utilizar o vocabulario histórico e 

artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

Est. Apr. XHB10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o 

vocabulario histórico e artístico necesario. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.5. Coñecer os principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais. 

Est. Apr. XHB3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e 

sincrónico, cos principais avances científicos e tecnolóxicos do 

século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as 

revolucións industriais do século XIX coa revolución 

tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.2. Analizar as vantaxes e os 

inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

Est. Apr. XHB3.2.1. Analiza e compara a industrialización de 

diferentes países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e 

a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 06 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar as potencias 

imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do 

XX. 

Est. Apr. XHB4.1.1. Explica razoadamente que o concepto 

imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica 

mundial e nas relacións económicas transnacionais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 

Mundial. 

Est. Apr. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a 

súa propia perspectiva e desde a dos aliados. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Establecer xerarquías causais 

(aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

Est. Apr. XHB4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións 

causais entre colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 

1914. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.2. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais norumbo da historia, 

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

Est. Apr. XHB10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes 

cronolóxicos e mapas históricos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.1. Diferencia os acontecementos dos 

procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 07 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

68 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.2. Comprender o concepto de crise 

económica e a súa repercusión mundial nun caso concreto. 

Est. Apr. XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

69 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

70 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

71 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.4. Esquematizar a orixe, o 

desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

Est. Apr. XHB4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do 

alcance da Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 08 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

72 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo 

sufraxio da muller. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

74 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.2. Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais norumbo da historia, 

diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa 

interpretación. 

Est. Apr. XHB10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil 

española no contexto europeo e internacional. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.3. Coñecer as tensións que levaron en 

España á proclamación da II República e ao estoupido da 

Guerra Civil. 

Est. Apr. XHB5.3.1. Explica as principais reformas durante a 

II República española, e reaccións a elas. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 09 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.3. Coñecer os principais 

acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

Est. Apr. XHB4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 

Mundial. 

Est. Apr. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.1. Coñecer as causas da II Guerra 

Mundial. 

Est. Apr. XHB6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente 

importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

Est. Apr. XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 

na historia mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

Est. Apr. XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 

na historia mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Entender o concepto de progreso, e 

os sacrificios e os avances que leva consigo. 

Est. Apr. XHB3.3.1. Explica a situación laboral feminina e 

infantil nas cidades industriais. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.2. Analizar as causas do auxe dos 

fascismos en Europa. 

Est. Apr. XHB5.2.1. Explica diversos factores que fixeron 

posible o auxe do fascismo en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 10 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 
 

 

     

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 

Vietnam. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na 

época da Guerra Fría. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 

Vietnam. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. B6.3. Entender o contexto en que se 

desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

Est. Apr. XHB6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto 

na historia mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 

Vietnam. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.2. Dá unha interpretación de por que 

rematou antes a guerra europea que a mundial. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso 

descolonizador. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do 

mesmo proceso, por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 

60) e a India (1947). 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.1. Utilizando fontes históricas e 

historiográficas, explica algúns dos conflitos enmarcados na 

época da Guerra Fría. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 11 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

84 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das 

causas e as consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos 

niveis temporais e xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos 

e do "Welfare State" en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos 

e do "Welfare State" en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos 

e do "Welfare State" en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos 

e do "Welfare State" en Europa. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 6 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de 

Vietnam. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 12 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.2. Discute como se entende en España e en 

Europa o concepto de memoria histórica. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a 

represión en España, así como as fases da ditadura de Franco. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.1. Entender os avances económicos 

dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento interno, 

así como os avances económicos do "Welfare State" en 

Europa. 

Est. Apr. XHB7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da 

incorporación da muller ao traballo asalariado. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 13 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.2. Comprender o concepto de crise 

económica e a súa repercusión mundial nun caso concreto. 

Est. Apr. XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.2. Comprender o concepto de crise 

económica e a súa repercusión mundial nun caso concreto. 

Est. Apr. XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.5. Relacionar movementos culturais 

como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, 

o expresionismo e outros "ismos" en Europa. 

Est. Apr. XHB4.5.1. Comenta analiticamente cadros, 

esculturas e exemplos arquitectónicos da arte do século XIX. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. 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 am nistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, primeiras 

eleccións xerais, creación do Estado das autonomías, etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en 

España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a 

xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición 

dos primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, 

etc. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. 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. 

Est. Apr. XHB8.3.1. Compara interpretacións sobre a 

Transición española nos anos setenta do século XX e na 

actualidade. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 14 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das 

nacións no novo mapa político europeo desa época. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.4. Entender a evolución da construción 

da Unión Europea. 

Est. Apr. XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.4. Entender a evolución da construción 

da Unión Europea. 

Est. Apr. XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.4. Entender a evolución da construción 

da Unión Europea. 

Est. Apr. XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Coñecer e comprender os 

acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e 

estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre 

esta época. 

Est. Apr. XHB5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas 

do pasado co presente e as posibilidades do futuro, como o 

alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 7 Crit. Aval. B7.2. Comprender o concepto de crise 

económica e a súa repercusión mundial nun caso concreto. 

Est. Apr. XHB7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa 

financeira de 2008. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.1. Definir a globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

Est. Apr. XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector 

con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en 

contra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.1. Definir a globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

Est. Apr. XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector 

con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en 

contra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.3. Recoñecer o impacto destes 

cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do 

espazo globalizado. 

Est. Apr. XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.1. Definir a globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

Est. Apr. XHB9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector 

con relacións globalizadas, e elabora argumentos a favor e en 

contra. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.4. Entender a evolución da construción 

da Unión Europea. 

Est. Apr. XHB8.4.1. Discute sobre a construción da Unión 

Europea e do seu futuro. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.2. Coñecer as causas e as 

consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros 

réximes socialistas. 

Est. Apr. XHB8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e 

culturais dos cambios producidos tralo colapso da URSS. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 8 Crit. Aval. B8.1. Interpretar procesos a medio prazo 

de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial. 

Est. Apr. XHB8.1.2. Comprende os proles e contras do estado 

do benestar. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra 

durante o século XX pode chegar a unha unión económica e 

política no século XXI. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.3. Recoñecer o impacto destes 

cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do 

espazo globalizado. 

Est. Apr. XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.1. Definir a globalización e identificar 

algúns dos seus factores. 

Est. Apr. XHB9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo 

e a globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.3. Recoñecer o impacto destes 

cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do 

espazo globalizado. 

Est. Apr. XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.3. Recoñecer o impacto destes 

cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións 

ambientais transnacionais, e discutir as novas realidades do 

espazo globalizado. 

Est. Apr. XHB9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como 

textos, mapas e gráficos, para presentar algún aspecto 

conflitivo das condicións sociais do proceso de globalización. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 9 Crit. Aval. B9.2. Identificar algúns dos cambios 

fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

Est. Apr. XHB9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e 

retroceso na implantación das recentes tecnoloxías da 

información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 

desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio 

natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como 

o desxeamento do Báltico. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE- 

MAS 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 

desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio 

natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como 

o desxeamento do Báltico. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

Bloque 10 Crit. Aval. B10.1. Recoñecer que o pasado non está 

"morto e enterrado", senón que determina o presente e os 

posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

Est. Apr. XHB10.1.1. Formula posibles beneficios e 

desvantaxes para as sociedades humanas e para o medio 

natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como 

o desxeamento do Báltico. 

Logro non alcanzado. Logro básico. Logro medio. Logro avanzado. T. 15D 

 
5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

O tratamento metodolóxico da materia debe axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado, partindo cando cumpra de aprendizaxes máis simples, 

respectando distintos ritmos e estilos de aprendizaxe que teñan en conta a atención á diversidade. A Xeografía e Historia permite desenvolver metodoloxías 

activas, nas que o traballo individual e cooperativo e a aprendizaxe por proxectos estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos 

de materiais, integrando de forma especial as TIC e cun enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. É moi importante ter 

presente o papel do docente como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do alumnado e non esquecer a adecuada 

coordinación entre os docentes. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Dado que o centro participa no plan “Abalar” os alumnos disponen de cadanseu ordenador  para traballar na aula 

 
MATERIAIS ESCRITOS Libro de texto (Xeografía e Historia. 4º ESO, ed. Vicens-Vives), material variado de consulta, diccionario, biografías), 
MATERIAL DIXITAL: edición dixital  do libro  Xeografía e Historia 4º eso de Vicens - vives 
 MATERIAL GRÁFICO (mapas murais, xeográficos, históricos e temáticos, mapas topográficos, planos, fotografías), 
 MATERIAL AUDIOVISUAL (vídeo, transparencias didácticas e diapositivas),  
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XOGOS DE SIMULACIÓN E PRENSA. 
PLAN LECTOR: Lectura DUN LIBRO , durante o segundo e terceiro trimestre 

Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e competencias 
traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada 
un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación permiten consolidar os coñecementos dos contidos do 
tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para a Educación Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o 
nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe acadados polos alumnos. 

Actividades de Avaliacións Trimestrais e Finais de curso. Estas actividades permitirán tanto realizar Avaliacións de conxunto cando o docente o considere 
conveniente como dispor de Probas de Recuperación para o alumnado que non superara a Avaliación continua. 
 

7. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN 

7.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Ao comezo de cada curso e coa finalidade de adecuar as ensinanzas da materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de 
aprendizaxe, @ profes@r  realizará unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os coñecementos previos do alumnado na  materia 
e o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas 
de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

Será de gran importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo a fin de tomar medidas conxuntas que faciliten o 
progreso do alumnado.  

Despois desta reflexión inicial o alumno realizará unha pequena avaliación inicial de cada unidade para ir adaptando o nivel nas competencias básicas e o 
contido da materia 

7.2. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno:  

- Recollida periódica do caderno. 

- Actividades realizadas en clase ou na casa que @  profesor@ recollerá para avaliar ar de maneira individualizada: exercicios, resumes, esquemas e 
mapas conceptuais 

- Exposicións orais, traballos, informes.. 

- Traballos en grupo 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Nº EXAMES POR AVALIACIÓN 

 
1 por avaliación.  Na 3ª  avaliación farase tamén un control de lectura dos libros propostos. 
 

 

 
 
EXAMES DE RECUPERACIÓN 
 

 
- Mes de xaneiro: proba de recuperación da 1ª avaliación. 
- Mes de abril: proba de recuperación da 2ª avaliación. 
- Mes de xuño: proba de recuperación da 3ª avaliación e          avaliación final. 
 

 
VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 
 

 
SI 

 



 
NON 

 

 

N
O

T
A

 ( %
 ) 

  
1.-  Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas. Ata 8 puntos . 
Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 

 Sintetizar unha información. 

 Comprensión de conceptos traballados. 

 Interpretación de mapas, gráficos, táboas, documentos e textos ... 

 Completar algún mapa conceptual. 
 
3. Traballo diario na aula e esforzo persoal: ata 2 puntos 

 Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario… ata 1 punto. 

 Presentación e organización do caderno de traballo , traballos propostos pol@ profesr@ ata 1  punto. 
3. Deberán acadar unha cualificación mínima de 3 nos exames para para obter a media aritmética de 5.  
 
3.- Aplicaranse progresivamente os criterios de avaliación dos erros de expresión (CCP) 
 

 
NOTA FINAL XUÑO 

  
A media aritmética entre as tres avaliacións. 
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 Realizarase un exame final para aqueles alumnos que non obtiveran a cualificación de aprobado nalgunha das avaliacións. 
 

 

7.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Os alumnos que non acadasen a cualificación de aprobado no mes de xuño, presentaranse na convocatoria extraordinaria de xuño. O exame de xuño versará 

sobre os temas explicados na aula e presentará unha estructura idéntica a das probas realizadas ao longo do curso. 

O alumno deberá entregar ó profesor as actividades que este lle entregou como reforzó da materia , debidamente realizadas. Neste caso valorarase o caderno 

con 1 punto que se sumará ó resultado do exame. 

 

8.ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A relación existente entre os contidos da materia de Ciencias Sociais de 4º de ESO e os temas transversais especificados no currículo desta etapa educativa é 

o seguinte: 

 Educación para os dereitos humanos e a paz – 

 Análise dos conflitos bélicos e étnicos como feitos que deben ser evitados.  

- Estudo das transformacións e tensións nas relacións internacionais.  

- Estudo das organizacións supranacionais e das non gobernamentais na defensa da paz e a cooperación cos pobos máis desfavorecidos.  

- Elaboración de xuízos críticos sobre os acontecementos políticos, económicos e sociais do mundo contemporáneo.  

- Estudo da formación da democracia como forma de goberno en moitos países europeos durante o século XIX.  

- Valoración da importancia dos dereitos humanos e da igualdade entre as persoas.  

Educación moral e cívica  

- Estudo dos problemas morais do noso tempo: carreira armamentista, desigualdades norte-sur, emigración, racismo, etc.  

- Toma de conciencia dos proxectos éticos contemporáneos: dereitos humanos, pacifismo, feminismo, ecoloxismo, etc.  

- Elaboración de informes e participación en debates sobre cuestións problemáticas da vida cotiá que levan consigo posicións éticas diferenciadas: situacións 

de marxinalidade, violencia social, drogodependencia, etc.  

- Análise dos novos valores das sociedades postindustriais e da súa repercusión na calidade de vida. 

 - Busca de actitudes cívicas e democráticas ante o coñecemento de situacións sociais conflitivas.  

Educación para a igualdade entre os sexos  

- Estudo da loita da muller polos seus dereitos: voto, educación, traballo remunerado, etc.  
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- Elaboración de análises críticas sobre a igualdade entre todos os seres humanos.  

- Análise de fontes históricas sobre actuacións de homes e mulleres nos acontecementos do mundo contemporáneo: revolución francesa, revolución 

industrial, guerras mundiais, investigación científica, actuacións políticas, etc. 217  

- Elaboración de xuízos críticos sobre a marxinación da muller nalgunhas sociedades actuais. 

 Educación ambiental  

- Realización de debates en torno ás circunstancias e consecuencias ambientais que poden derivarse dalgúns acontecementos políticos, económicos ou 

científicos: conflitos bélicos, explotación abusiva de recursos naturais, etc.  

Educación multicultural 

 - Estudo da historia de sociedades non occidentais en Asia, o mundo islámico, África e América Latina.  

- Realización de sinxelas investigacións sobre temas políticos e sociais referidos a estes pobos.  

- Elaboración de xuízos críticos ante feitos sociais de discriminación: os refuxiados, a inmigración, o integrismo relixioso, os conflitos étnicos, etc.  

- Análise crítica sobre o colonialismo e as súas repercusións actuais na pobreza dos países subdesenvolvidos.  

- Desenvolvemento de actitudes cívicas de tolerancia e respecto cara a manifestacións culturais distintas das occidentais.  

Educación europea  

- Estudo do proceso de formación da Unión Europea.  

- Coñecemento das institucións da Unión Europea.  

- Busca de elementos da historia, comúns aos países da Unión Europea, como xeradores da cidadanía europea. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Na programación tratamos de evitar o escollo que supón a lóxica diversidade en ritmos de aprendizaxe, motivación e coñecementos previos. Para elo 

aplicaranse distintos tipos de medidas, segundo as necesidades: 

 

 MEDIDAS XERAIS   

Atención á diversidade na programación. 

 Destinadas a tódolos alumnos e alumnas; formalizaranse en catro niveis: na programación, na metodoloxía, nos materiais utilizados e nos agrupamentos na 

aula. Os alumnos e alumnas non teñen un nivel de coñecementos homoxéneos nin as mesmas capacidades,, o que provoca diferencias para entende-los 

conceptos e dificultades para realizar actividades procedimentais, Por isto a programación está deseñada intentando asegurar un nivel mínimo para todos e, 

o mesmo tempo, para que o alumnado máis aventaxado poidan ampliar os seus coñecementos   
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Atención á diversidade na metodoloxía 

 As actividades de cada unidade tamén han de reflectir esta diversidade. Unhas actividades repasan e reconducen aqueles conceptos previos mal aprendidos 

ou esquecidos. As actividades de aplicación intentarán fixa-los conceptos básicos e exercita-los procedementos propios da Historia integrando os 

coñecementos de tódalas unidades e destas cos coñecementos anteriores dos /as alumnos/as, permitindo unha avaliación adaptada a todos. As actividades 

de reforzo han de permitir corrixi-los contidos básicos mal aprendidos e as actividades de ampliación darán a posibilidade a alumnos/as con menos 

dificultades de aplicar procedementos máis complexos.  Atención á diversidade nos materiais utilizados 

 Como material esencial utilizarase o libro de texto base, material bibliográfico recomendado en cada unidade, ademais das propostas co material 

complementario que entregue o/a profesor/a dentro da súa programación de aula. Un material esencial para o tratamento da diversidade é o que nos 

aportan as TICs (programas de aprendixase interactivo, webquest, xogos de simulación, análise de mapas históricos, interpretación de imaxes, ..) dos que 

seleccionaremos aqueles que nos axuden a acadar os obxectivos propostos.en función das necesidades dos nosos alumnos/as.  Atención a diversidade nos 

agrupamentos 

: Os agrupamentos, o ser flexibles, permite refacelos en calquera momento do proceso atendendo as necesidades en función do rendemento ou 

capacidades dos seus compoñentes..  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS  

Unha vez detectadas necesidades educativas especiais, adoptaranse as actuacións necesarias, tanto de carácter pedagóxico, curricular e organizativo, como 

as relativas á utilización dos recursos específicos que difiren dos habituais. Medidas de reforzo educativo realizadas polo docente tendo en conta aspectos 

non prescritos do currículo (organización dos contidos, instrumentos de avaliación, agrupamentos específicos…). Adaptacións curriculares individualizadas 

(ACI) Serán elaboradas en colaboración co Departamento de Orientación tomando en consideración as características concretas do alumno afectado. Tamén 

se intentará dar resposta individualizada ós posibles casos que presentan sobredotación intelectual e aqueles que procedan de minorías étnicas e /ou 

culturais. Os recursos nestes casos para unha atención individualizada serán: Humanos: membros do Departamento de Orientación e Titor/a. Materiais: son 

interesantes, aparte dos que sexan aportados polo Departamento de Orientación, os ofrecidos polo CNICE http://www.cnice.mecd.es/ materiais educativos 

Aínda que non hai alumnos con NEE, que necesiten unha ACI nin tampouco apoio por parte do PT, se temos que contemplar tamen unha serie de medidas 

para atender fundamentalmente a aquel alumnado que se poida incorporar ó Centro durante o curso procedente doutros países. Neste senso facilitaremos a 

súa integración buscando material escolar en castelán para que poidan ir tomando contacto pouco a pouco coa nova realidade lingüística que se van atopar. 

Isto farémolo mediante as seguintes actuacións: – Libro de texto da edición en castelán. – Textos e actividades, que non estean no libro de texto, en castelán. 

– Redacción de exames en castelán. 
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10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS  PENDENTES 

O xefe de departamento é o encargado das materias pendentes. 

No departamento elabóranse cuadernillos para entregárllelos ós alumnos con pendentes. O profesor reúnese periódicamente cos alumnos para corrixir os 
cadernos antes da avaliación. 

Trimestralmente haberá un exame de recuperación sobre a materia que traballaron no cuadernillo. 

A presentación e correcta elaboración do caderno será valorada cun máximo de 2 puntos. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

- Conmemoración do día d aviolencia de xénero – 25 de novembro 

- Conmemoración do día da muller – 8 marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 

109 

 
 
 

 

12. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA DOCENTE 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nas leis educativas 

  

Programa a materia tendo en conta o tempo disponible 
para o seu desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade 

  

Plantexa situacións que introducen a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Resume as ideas fundamentais antes de pasar a unha 
nova unidade con mapas conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos novos, relaciónaos cos 
coñecidos: fai preguntas aclaratorias, pon exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio de curso para 
axustar a programaciuón ao nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica 
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACION DOCENTE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR PROGRAMACION VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso escolar   

Marco na programación con claridade as competencias básicas da materia   

Os instrumentos de avaliación empregados son claros   

Dou a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo do curso temas propostos polo 
alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos están adecuados ao método didáctico e 
pedagóxico empregado 

  

En que medida contribúen os métodos didácticos e pedagóxicos empregados 
na mellora do clima da aula e do centro 

  

Organízanse periodicamente reunións de departamento para analizar o 
seguimento da programación 
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