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Contidos

1ª Avaliación

Transformacións  políticas  e  económicas  na  Europa  do  Antigo  Réxime.  A  crise  do 

Absolutismo. As ideas da Ilustración. Reformismo borbónico en España. A Ilustración en 

Galicia:  as  Sociedades  Económicas  de  Amigos  do  País.Transformacións  políticas  e 

socioeconómicas  no  S.  XIX.  Revolución  Industrial.  Liberalismo,  Nacionalismo  e 

Imperialismo.  Novo modelo social  e  Movemento obreiro.  A exclusión das  mulleres  do 

espazo público e a súa loita pola igualdade: sufraxismo e dereito á educación.Crise do 

Antigo Réxime e construción do Estado liberal na España do S. XIX.  A fin do imperio 

colonial español. As desamortizacións e a súa importancia en Galicia.

2ª Avaliación

Grandes cambios e conflitos na primeira metade do S. XX. A Primeira Guerra Mundial. A 

Revolución Soviética. A Depresión de 1929 e o auxe dos Fascismos. A Segunda Guerra 

Mundial.Transformacións na España do S. XX. Crise do Estado. A II Repúblia e a Guerra 

Civil; a represión en Galicia. O Franquismo. As reivindicacións periféricas: Nacionalismo 

galego.Arte e cultura na Idade Contemporánea.

3ª Avaliación O mundo actual.

A orde política e económica mundial na segunda metade do S.XX: bloques de poder e 

modelos socioeconómicos.  A descolonización e o Terceiro Mundo; Neocolonialismo.  O 

papel  dos  organismos  internacionais.Transición  política  e  configuración  do  Estado 

democrático en España. O Estatuto de Autonomía de Galicia.Proceso de construción da 

UE. España e Galicia dentro da UE. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.Cambios nas 

sociedades actuais. Os novos movementos sociais e culturais. Os medios de comunicación 

e a súa influencia.A desaparición da URSS e a nova orde mundial. Globalización e novos 

centros de poder.Focos de tensión e perspectivas no mundo actual.

Criterios de Avaliación



Localización  no  tempo  e  no  espazo  dos  acontecementos  e  procesos  históricos  máis 

relevantes  do  mundo  contemporáneo.  Identificación  dos  factores  que  interveñen  nos 

procesos  de  cambio  histórico,  considerando  as  súas  interrelacións.  Diferenciación  de 

causas  e  consecuencias  e  valoración  do  papel  de  homes   e  mulleres,  individual  e 

colectivamente, como suxeitos da historia. Procura e selección de información de fontes 

escritas, obtida segundo criterios de veracidade, diferenciando os feitos das opinións e as 

fontes  primarias  das  secundarias.  Contraste  de  informacións  contraditorias  e  /ou 

complementarias a propósito dun mesmo feito ou situación.  Análise de textos históricos 

relevantes.Análise  de  situacións   actuais  relevantes,  particularmente  en  Galicia,  con 

indagación dos seus  antecedentes  históricos e  circunstancias condicionantes.  Valoración 

dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma de discriminación ou dominio. 

Visión  crítica  ante  as  situacións  inxustas;  valoración  do  diálogo  na  resolución  de 

conflitos.Recoñecemento  dos  elementos  básicos  que  configuran  os  principais  estilos 

artísticos do mundo contemporáneo, contextualizándoos na súa época; interpretación de 

obras artísticas significativas na arquitectura, artes plásticas, literatura e música.

Metodoloxía e criterios de cualificación e xeito de recuperación

Se  realizarán  probas  de  contido  ao  longo  da  avaliación  (normalemente  dúas  probas)  que 

corresponderán ao 70% da nota, a presentación de traballos, controis puntuais e una correcta 

actitude cara a asignatura suporán o 30% restante. Non presentar un traballo considerarase 

como unha renuncia a aprobar a asignatura

Recuperación:

Facer ou rectificar as actividades que non fixo ou non presentou en tempo e forma.Probas de 

recuperación orais e escritas sobre os contidos conceptuais e procedimentais non adquiridos no 

seu momento.Rectificar a actitude, se aí está a dificultade. Sempre se valorará positivamente a 

mellora nas actitude ó longo do curso.


