MÍNIMOS ESIXIBLES XH - 2º ESO
TEMA 1. A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO
 Os principais reinos xermánicos europeos tras a fragmentación do Imperio
romano de Occidente.
 A chegada dos visigodos a España e o reino suevo de Galicia
 Recoñecemento e localización do Imperio romano de Oriente.
 Identificación de Carlomagno como emperador.
TEMA 2. AL-ANDALUS
 A expansión do Islam.
 A conquista musulmá da Península Ibérica.
 Etapas e formas de goberno na historia de Al-Andalus.
 A economía e a organización social de Al-Andalus.
 Trazos xerais da arte islámica e andalusí e identificar os monumentos
TEMA 3. A EUROPA FEUDAL
 As funcións da monarquía feudal.
 A composición dos estamentos da sociedade medieval.
 Os trazos distintivos do estamento nobiliario, a súa dedicación á guerra e o
armamento que utilizaba.
 O feudo e a vida dos campesiños durante a Idade Media.
 A importancia da Igrexa na Idade Media.
TEMA 4. A CULTURA E A ARTE DO ROMÁNICO
 O carácter relixioso da arte románica.
 As características básicas da arte románica.
 A pintura, a escultura e a arquitectura románica.
 As mostras máis destacadas do Románico na Península Ibérica e en Galicia.
TEMA 5. AS CIDADES DA EUROPA MEDIEVAL
 As razóns que estimularon o renacemento da vida urbana.
 Os principais espazos da cidade medieval.
 As actividades económicas que se realizaban na cidade medieval.
 Os grupos sociais que habitaban a cidade medieval.
 As causas da crise da Baixa Idade Media.
TEMA 6. A CULTURA E A ARTE DO GÓTICO
 A orixe e a conextualización histórica do Gótico.
 As características básicas da arte gótica.
 A pintura, a escultura e a arquitectura góticas.
 As mostras máis destacadas do Gótico na Península Ibérica.
TEMA 7. OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS. O REINO DE GALICIA
 A evolución das fronteiras entre o mundo cristián e musulmán na Península
Ibérica entre os séculos VIII e XII.
 A creación e a evolución do primeiro reino independente aparecido dentro do
dominio islámico: o reino de Asturias.
 Os condados e os reinos pirenaicos.
 O reino de León e o reino de Castela e León.
 As repoboacións entre os séculos XIII e XV.
 Formación e institucións da Coroa de Castela e a Coroa de Aragón.
 A diversidade de culturas na Península durante a Idade Media.
 A Idade Media en Galicia.

TEMA 8. O MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA E GALICIA
– Describir e localizar os relevos da península Ibérica e dos arquipélagos
españois.
– Describir e localizar os relevos de Galicia.
– Situar e clasificar por vertentes os ríos da península Ibérica.
– Situar e clasificar os principais ríos de Galicia. Identificar a costa de Galicia: as
rías.
– Recoñecer a diversidade climática de España e caracterizar e localizar os
diversos tipos de climas que existen na península Ibérica.
– Construír e interpretar un climograma.
– Describir as diversas paisaxes naturais e humanizadas de España e Galicia.
TEMA 9. OS HABITANTES DO PLANETA
 A distribución da poboación no planeta.
 As pirámides de poboación.
 Principais características dos diferentes modelos ou réximes demográficos.
 A distribución e as características da poboación en Europa.
TEMA 10. AS SOCIEDADES HUMANAS E OS FENÓMENOS MIGRATORIOS
 Características dos principais modelos de organización das sociedades.
 A diversidade cultural e social nas sociedades europea e española.
 As migracións no mundo actual.
 Emigración e inmigración na España actual.
TEMA 11. A POBOACIÓN ESPAÑOLA
 Distribución e estrutura da poboación española.
 O poboamento rural e o poboamento urbano en España.
 A pirámide de idade na demografía española.
 O problema do envellecemento da poboación en España.
TEMA 12. AS CIDADES E OS PROCESOS DE URBANIZACIÓN
 O concepto de cidade.
 A morfoloxía e as funcións urbanas.
 A xerarquía mundial de cidades.
 O espazo urbano español e os problemas das grandes cidades.
TEMA 13. NATUREZA E SOCIEDADE: HARMONÍAS, CRISES E IMPACTOS
 O goce desigual dos recursos do planeta.
 O desenvolvemento sostible e a conciencia ambiental.
 A reflexión sobre os modelos de consumo e as relacións entre natureza e
sociedade.
 Os espazos naturais protexidos de España.

