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1.INTRODUCIÓN 

 
 

A maior parte do alumnado deste curso procede do IES por ter cursado aquí a ESO. É de 

salientar as dificultades na elaboración de comentarios históricos a pesar das prácticas 

realizadas en cursos anteriores. 

 

Un dos obxectivos fundamentais da material de Historia do Mundo Contemporáneo é o 

coñecemento e a comprensión  dos feitos e procesos históricos  desenvolvidos  desde finais do 

século XVIII, coñecemento que se considera básico para entender o presente e a sociedade 

actual, xa que tanto un coma a outra forman parte dun proceso inacabado que se configure con 

elementos herdados do pasado. 
 
No tratamento desta material resulta de vital importancia o manexo de moi diferentes fontes de 

información, destacando as fontes primarias como fonte de coñecemento que o alumnado debe 

analizar e comentar para construír a súa propia visión dos feitos e procesos históricos. 

Complemento de gran interese son tamén as fontes documentais audiovisuais e 

cinematográficas para complementar a visión de períodos históricos ou feitos máis puntuais. 
 
As unidades didácticas están organizadas en tres grandes bloques cronolóxicos 1750-1914, 
1914-1945 e 1945 á actualidade. A carga horaria é maior para as unidades posteriores á 
Segunda Guerra Mundial para que se poidan tratar con maior profundidade os temas máis 
directamente relacionados coa actualidade. 

 

 

2.-OS OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO E AS COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN 

COA HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
Con respecto aos obxectivos xerais do Bacharelato, a material de Historia do Mundo 

Contemporáneo debe contribuír a desenvolver no alumnado, dun modo específico e prioritario, 

as capacidades que lle permitan: 
 
a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e  discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
 
d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega. 
 



 

f. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h.Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos  e os  principais  factores da súa evolución. 
 
g. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 

En menor medida, de forma menos intensa, tamén os seguintes: 
 
l. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
 
n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
 
 
 
En canto ás competencias clave, nesta materia trabállanse, de forma permanente, as 

seguintes: 

CSC. Competencia social e cívica. 

CCL. Competencia en comunicación lingüística. 

CAA. Competencia de aprender a aprender. 

 

E de forma máis esporádica ou puntual, en función os contidos traballados, as restantes: 

CD. Competencia dixital. 

CMCCT. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

CCEC. Conciencia e expresións culturais. 

CSIEE. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.



 

3.- A HISTORIA CONTEMPORÁNEA. O TEMPO HISTÓRICO. MÉTODOS E 

FERRAMENTAS PROPIAS 

 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

e 

hln 

1. O tempo 

histórico 

1.1.Recoñecer a 
dimensión diacrónica 
e sincrónica nos 
acontecementos e 
procesos históricos. 

1.1.1. Sitúa acontecementos e procesos no 

tempo (diacronía) e ao tempo (sincronía). 
1.1.2. Elabora eixes cronolóxicos nos que sitúa 
acontecementos e procesos históricos. 
1.1.3. Manexa cadros cronolóxicos que permiten 

a análise da sincronía dos cambios políticos e 

socioeconómicos. 
1.1.4. Distingue entre causas de longa e curta 

duración, así como das consecuencias a curto e 

longo prazo. 

CSC 

CMCCT 
CAA 

b 

ghi 
jn 

2. As fontes de 

información 

2.1.Localizar, 
Seleccionar e 
analizar información 
escrita e gráfica e 
audiovisual 
utilizando fontes 
primarias e 
secundarias. 

2.1.1. Analiza e comenta textos, mapas,  gráficos, 

estatísticas e imaxes. 
2.1.2. Elabora resumos, esquemas, mapas 
conceptuais, informes e sínteses. 
2.1.3. Mostra interese polo rigor e pola 
obxectividade na busca e na interpretación da 
información histórica. 
2.1.4. Relaciona fontes de información 
diversa como explicativas de procesos 
históricos complexos. 
2.1.5. Mostra capacidade crítica á hora de 

analizar distintas interpretacións históricas. 
2.1.6. Demostra a capacidade de relacionar 
novos conceptos con outros xa traballados e 
adquiridos anteriormente. 
2.1.7. Mostra interese por coñecer os 

antecedentes políticos máis directamente 

relacionados co mundo 
contemporáneo. 
2.1.8. Traballa con rigor e obxectividade na 
busca e interpretación da información 
histórica. 
2.1.9. Entende que é necesario a formación 
histórica para adoptar unha posición social 
crítica propia. 

CSC 

CD 
CAA 
CCL 

d 

e 

3. Vocabulario 

específico da 
materia 

3.1. Utilizar o 

vocabulario histórico 

con precisión. 

3.1.1. Define termos e conceptos específicos de 

cada unidade. 
3.1.2. Emprega correctamente  o 
vocabulario específico. 

CSC 

CCL 



 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS DA PROPOSTA CURRICULAR. 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE 

 
 BLOQUE I 

As bases do mundo contemporáneo 

1. O Antigo Réxime, as revolucións liberais 

e nacionalismo 

Presentación 

Paralelamente aos procesos de cambio económico e demográfico, tivo lugar a revolución política liberal 
que puxo fin ao Antigo Réxime. 
A principal protagonista e beneficiaria desta transformación foi a burguesía que, enriquecida pola 
actividade comercial e industrial, asumiu os postulados ideolóxicos formulados polos pensadores liberais 
e, mediante un proceso revolucionario, logrou a superación das vellas estruturas políticas e económicas 
que impedían o seu desenvolvemento e freaban os seus desexos de participar na vida política. 
 Os cambios iniciáronse en EE UU en 1776 e continuaron en Francia en 1789. O seu éxito tivo unha fonda 
repercusión no resto do continente europeo. 
A pesar da resistencia sistemática que exerceron as forzas conservadoras, dispostas a defender os seus 
privilexios e a obstaculizar as conquistas populares, en Europa occidental conseguiron triunfar os 
principios liberais. 
 Paralelamente ao procesos revolucionarios liberais tivo lugar o desenvolvemento da ideoloxía 
nacionalista. 
 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
COMP. 
CLAVE 

a 
bcdegh 

1.1. Poboación, economía 
agraria e réxime señorial. 
A sociedade dos 
privilexios. O 
absolutismo e a súa 
práctica de goberno. As 
relacións internacionais 
no século XVIII. 
Ilustración e crítica ao 
Antigo Réxime. 

1.1. Identificar as 
características dos 
sistemas políticos de 
finais do século XVIII, 
destacando as achegas 
dos precursores e a 
actuación da 
burguesía para levalas 
á práctica. 

1.1.1. Identifica os elementos 
característicos dos sistemas políticos 
europeos do século XIX. 
1.1.2. Emprega correctamente a 
terminoloxía especifica 
relacionada cos sistemas 
políticos. 
1.1.3. Recoñecen o sistema liberal as 
bases dos sistemas democráticos. 
1.1.4. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais 
e gráficas referidas aos 
sistemas políticos do século 
XIX. 
1.1.5. Analiza e comenta textos 
seleccionados para identificar os 
fundamentos teóricos da ideoloxía 
absolutista, liberal e nacionalista. 
1.1.6. Explica os elementos básicos 
dos sistemas políticos a través dun 
mapa conceptual. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

a 
bcdeghln 

1.2. A Revolución 
americana. As orixes da 
Revolución francesa. A 
Revolución francesa 
(1789-1799). A Europa 
napoleónica (1800-
1815) 

1.2. Valorar o proceso 

de independencia dos 

EEUU como expresión 

da primeira revolución 

liberal, explicar as 

causas da Revolución 

Francesa recoñecendo 

os trazos máis 

significativos das súas 

fases e identificar os 

1.2.1. Describe as causas e o 
desenvolvemento da independencia 
de Estados Unidos valorando a 
elaboración da nova documentación 
liberal do novo goberno. 
1.2.2. Explica as causas da 
Revolución francesa e as fases do 
seu desenvolvemento. 
1.2.3. Analiza e valora as ideas 
liberais na nova documentación 
elaborada polos revolucionarios 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 



 

trazos da política 

exterior e interior do 

Imperio napoleónico. 

franceses. 
1.2.4. Recoñece os acontecementos 
revolucionarios de finais do século 
XVIII e primeira metade do XIX  as 
bases dos sistemas democráticos. 
1.2.5. Identifica nun mapa 
histórico a extensión do imperio 
napoleónico. 
1.2.6. Valora os inicios da 
revolución liberal en España e as 
súas consecuencias para as colonias 
americanas. 
1.2.7.Recoñece o impacto da 
revolución liberal na literatura e 
nas artes plásticas. 

a 
bcdghln 

1.3. Restauración e 
revolución en Europa 
(1815-1848). Os 
nacionalismos (1848-
1871) 

1.3.Explicar os 
principios 
da Restauración 
absolutista e 
identificar os 
principais 
acontecementos das 
ondas revolucionarias 
liberais de 1820, 1830 
e 1848. Coñecer o 
proceso de Unificación 
de Italia e Alemaña. 

1.3.1. Analiza as ideas defendidas e 
as conclusións do Congreso de Viena 
relacionándoas coas súas 
consecuencias. 
1.3.2. Compara as causas e os 
desenvolvemento das revolucións 
de 1820, 1830 e 1848. 
1.3.3. Identifica nun mapa 
histórico as novas fronteiras 
europeas xurdidas do Congreso 
de Viena. 
1.3.4. Obtén, selecciona e elabora 
información a partir de diferentes 
fontes documentais e gráficas 
referidas á Restauración absolutista 
e vagas revolucionarias da primeira 
metade do século XIX. 
1.3.5. Analiza e comenta textos 
seleccionados para identificar os 
fundamentos teóricos da ideoloxía 
absolutista, liberal e nacionalista. 
1.3.6. Valora o impacto da reacción 
absolutista na literatura e nas artes 
plásticas. 
1.3.7. Analiza as causas e describe o 
desenvolvemento do proceso de 

formación de Italia e Alemaña.        

1.3.8. Busca, selección e tratamento 

de información procedente de 

diversas fontes de información 

relacionada cos movementos 

nacionalistas europeos do século 

XIX. 

1.3.9. Manexa cadros 
cronolóxicos que permiten a 
análise da sincronía dos 
cambios políticos e 
socioeconómicos. 
1.3.10. Analiza mapas relacionados 

co proceso de formación do novo 

Estado alemán e italiano. 
1.3.11. Identifica as relacións 
existentes entre os factores 
económicos, políticos, sociais e 
culturais nos procesos nacionalistas 
europeos. 
1.3.12. Valora o papel de pensadores 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 



 

e artistas na formación da conciencia 

nacionalista. 

  



 

2. A Revolución Industrial 
Presentación 

Desde finais do século XVIII e ao longo do XIX iniciouse, en gran parte de Europa occidental, un período 
de intensos cambios que deron como resultado unha transformación total das estruturas económicas 
vixentes. 
Este   proceso, que se iniciou en Inglaterra, sucédese sen cortes e de modo progresivo, estendéndose ao 
resto do continente europeo e chega ata os nosos días. 
O conxunto destes cambios tiveron lugar no marco dunha teoría económica que potenciou o papel do 
capital sobre os restantes factores que configuran o sistema económico. O capitalismo irase 
desenvolvendo a partir dos postulados do liberalismo, especialmente os relacionados coa liberdade 
económica como principio básico do desenvolvemento. 
Estes cambios de carácter económico non se deron de forma illada senón que teñen relación con 
profundas alteracións noutros aspectos da vida dos europeos do século XIX, destacando os cambios na 
demografía e na política. 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
bcdeh 

2.1. Orixes e 
factores da 
Revolución 
Industrial 

2.1. Identificar as principais 
características da revolución 
agraria iniciadas a finais do 
século XVIII e valorar os 
cambios con respecto á 
agricultura e gandería do 
Antigo Réxime. 

2.1.1. Explica as principais 

transformacións do Antigo Réxime 

que afectaron ás estruturas 

agrarias. 

gráficos, imaxes e estatísticas 
relacionados coas 
transformacións agrarias do 
século XIX. 

os principais acontecementos e 
procesos relacionados coas 
transformacións agrarias de finais 
do Antigo Réxime. 
2.1.4. Define conceptos 

relacionados cos cambios agrarios 

iniciados a finais do século XVIII. 

establecidas en Inglaterra e 
España para transformar o réxime 
de propiedade da terra. 

 
 

CSC 
CCL CAA 
CMCCT 

CD 

a 
bcdehlnp 

2.2. As industrias 
pioneiras. 
Transportes, 
comercio e capitais. 
A difusión da 
industrialización. A 
Segunda Revolución 
Industrial. A 
sociedade de clases. 

2.2.Describir as fases da 

revolución 
industrial do século XIX, as 
súas características e as 
principais consecuencias 
económicas e sociais. 

2.2.1. Identifica as causas da 

primeira revolución industrial. 
2.2.2. Valora os condicionantes que 
explican que Inglaterra fose 
pioneira da revolución industrial. 
2.2.3. Describe os sectores 
punteiros da primeira revolución 
industrial e as novidades que 
introduce a segunda. 
2.2.4. Comenta mapas que 
expliquen a evolución da expansión 
dos transportes terrestres. 
2.2.5. Analiza e comenta textos, 
gráficos e estatísticas relacionados 
coas dúas primeiras fases da 
revolución industrial. 
2.2.6. Analiza os sectores 
innovadores da industrialización 
galega. 
2.2.7. Obtén, selecciona e 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 



 

elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais e 
gráficas referidas á revolución 
industrial. 
2.2.8. Describe os sectores 

innovadores da industrialización 
galega. 
2.2.9. Valora o impacto da 

revolución industrial na literatura e 
na pintura. 

a 
bcdeh 

2.3. Liberalismo 
económico e 
capitalismo 

2.3. Coñecer e valorar os 
elementos básicos do 
capitalismo como o sistema 
económico que se desenvolve a 
partir dos postulados do 
liberalismo e que facilitou as 
grandes transformacións 
económicas que marcaron a fin 
do Antigo Réxime. 

2.3.1. Identifica e caracteriza os 

trazos básicos do capitalismo do 

século XIX. 

gráficos e estatísticas 
relacionados coas características 
do capitalismo do século XIX. 

información a partir de 
diferentes fontes documentais e 
gráficas relacionadas cos inicios 
do capitalismo actual. 
2.3.4. Elabora mapas conceptuais 

nos que relaciona os trazos básicos 

do capitalismo do século XIX. 

información diversa como 
explicativa de procesos históricos 
complexos. 

CSC 
CCL 
CAA 
CMC 
CT 

CSIEC
D 

a 
bcdeh 

2.4. A expansión 
demográfica e as 
grandes 
migracións 

2.4. Definir as características 
do novo réxime demográfico e 
as consecuencias do 
crecemento  da poboación. 

2.4.1. Explica as razóns do 
crecemento demográfico do século 
XIX e as súas consecuencias. 
2.4.2. Analiza e comenta textos, 
gráficos e estatísticas 
relacionados cos cambios na 
demografía. 
2.4.3. Obtén, selecciona e 
elabora información a partir de 
diferentes fontes documentais e 
gráficas referidas aos cambios 
no réxime demográfico. 
2.4.4. Valora o impacto da 
revolución demográfica na 
literatura e e nas artes plásticas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 



 

 
3. Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro 

Presentación 

No século XIX foise configurando unha nova sociedade: a sociedade de clases. Aínda que 
xuridicamente igualitaria, economicamente presentaba grandes diferenzas entre a burguesía e o 
proletariado. 
A difícil situación laboral e social da clase obreira provocou unha reacción de loita permanente para 
acadar unhas cotas de maior benestar e seguridade. 
As formas de loita inicial foron de tipo espontáneo, pero a medida que a industrialización se 
xeneralizaba tamén se organizaba o movemento obreiro ata conseguir a súa internacionalización. 
As reivindicacións obreiras provocaron que os gobernos, que nun principio non interviñan nos 
asuntos económicos, acaben por establecer unha lexislación laboral que evite os abusos iniciais por 
parte dos patróns. 
As reivindicacións proletarias estiveron estimuladas por dúas correntes de pensamento opostas nos 
seus principios, aínda que coincidentes no seu obxectivo final: o socialismo marxista e o anarquismo. 
 

  
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
bcdeghn 

3.1. A sociedade de 
clases. Unha sociedade 
urbana e industrial. O 
predominio burgués. 
A clase obreira e os 
problemas sociais da 
industrialización 

3.1.Identificar os 
trazos da nova sociedade 
de clases dominada pola 
burguesía. 

3.1.1. Describe os trazos que 

caracterizan a sociedade estamental e a 

de clases. 
3.1.2. Confecciona mapas 
conceptuais para relacionar 
aspectos relevantes das 
transformacións sociais. 
3.1.3. Analiza as razón do apoio 
burgués á nova sociedade de clases. 
3.1.4. Valora o impacto do dominio 
burgués na literatura e nas artes 
plásticas. 

CSC 

CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a 
bcdegh 

3.2.Orixes e 
desenvolvemento do 
movemento obreiro. 

3.2. Comprender que os 

cambios sociais están 

intimamente 

relacionados coas 

transformacións 

económicas,  políticas e 

ideolóxicas. 

3.2.1. Extrae información de diferentes 
fontes de información e analiza as 
condicións de vida do proletariado do 
século XIX. 
3.2.2. Describe a orixe e o 
desenvolvemento do proletariado. 
3.2.3. Elabora cadros cronolóxicos que 
permiten a análise da sincronía dos 
cambios políticos e socioeconómicos. 
3.2.4. Toma conciencia de que as 
desigualdades constitúen fontes de 
tensión social. 
3.2.5. Comenta os trazos das 
primeiras formas de protesta 
proletaria organizada a partir de 
fontes documentais. 
 

CSC 

CCL 
CAA 

CMCCT 
CD 

a 
bcdegh 

3.3. As bases 
ideolóxicas do 
movemento obreiro 

3.3.Coñecer as 
Correntes de 
pensamento que 
pretenden mellorar a 
situación dos obreiros 
no século XIX. 

3.3.1. Compara os trazos básicos das 

correntes de pensamento social da 

época da revolución industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico 

e anarquismo. 
3.3.2. Comenta, de forma crítica e a 
partir da documentación axeitada, a 
repercusión das novas ideoloxías nos 
movementos sociais. 

CSC 

CCL 
CAA 
CD 

a 
bcdegh 

3.4. A I Internacional. 
A II Internacional 

3.4. Describir a 
evolución dos métodos 
de loita do proletariado 

3.4.1. Distingue e explica as 

características dos tipos de 

asociacionismo obreiro. 

CSC 

CCL 
CAA 



 

e valorar o proceso de 
internacionalizacióndas 
organizacións obreiras. 

3.4.2. Explica a evolución dos métodos 
de loita do proletariado e valora o 
proceso de internacionalización das 
organizacións obreiras. 
3.4.3. Analiza e utiliza de forma 
crítica, a partir de material histórico 
diverso que reflicta algún conflito 
social, relacionándoo coa actualidade 
e tomando en consideración aqueles 
antecedentes históricos relevantes 
para a comprensión do mesmo. 
3.4.4. Elabora un eixe do tempo no que 

se reflictan os datos máis destacados 

dos 
Procesos de cambios políticos, sociais 
e económicos que marcaron para 
Europa a fin do Antigo Réxime e o 
nacemento da sociedade actual. 

CD 
CMCCT 

  



 

4. As grandes potencias 

 
Presentación 

A mediados do século XIX, na maioría dos Estados de Europa occidental, triunfaran os movementos 
liberais e existían Estados controlados pola burguesía. 
Nalgúns países, especialmente en Gran Bretaña e Francia, o réxime político avanzou cara á 
democracia, ao tempo que as mulleres iniciaban a loita por conseguir os dereitos políticos en 
igualdade cos homes. 
En Europa central tiveron lugar dous procesos nacionalistas que deron lugar ao nacemento de dous 
novos Estados: Italia e Alemaña. 
Os movementos nacionalistas puxeron en perigo a unidade do Imperio austro-húngaro e deron orixe 
a novos Estados que alcanzaron a súa independencia loitando contra o dominio turco na área 
balcánica. 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 

bcdeghn 

4.1. A Inglaterra 
vitoriana. Francia: do 
Segundo imperio á 
Terceira República 

4.1. Describir os 
trazos políticos e 
sociais das 
principais potencias 
burguesas europeas: 
Gran Bretaña e 
Francia. 

4.1.1. Coñece as bases do sistema 
bipartidista inglés. 
4.1.2. Describe a evolución do proceso de 
independencia irlandés. 
4.1.3. Analiza gráficas e textos relativos á 
época vitoriana, Segundo imperio e 
Terceira república francesa. 
4.1.4. Elabora un eixe cronolóxico cos 
principais acontecementos políticos da 
segunda metade do século XIX en Francia 
e GranBretaña. 

CSC 
CCL            
CAA     

CMCCT 

a 
bcdeg 
h 

4.2. O Segundo Reich 
alemán. 

4.2. Comprender os 

cambios políticos e 

económicos de 

Alemaña trala súa 

unificación. 

4.2.1. Analiza e describe os cambios tralo 
proceso de formación de Alemaña. 
 

CSC 

CCL 
CAA 

CMCCT 
CD 

a 
bcdegh 

4.3. Os imperios 
plurinacionais 

4.3. Describir a 

evolución política do 

Imperio 

austrohúngaro, ruso 

e turco. 

4.3.1. Sitúa no tempo e no espazo os 

principais acontecementos e procesos 

relacionados coa unidade. 
4.3.2. Analiza mapas relacionados coa 
evolución das fronteiras na Europa 
danubiana, rusa, balcánica e da 
Anatolia. 
4.3.3. Valora a complexidade étnica, 

relixiosa e cultural da zona como 

xeradora de tensións. 
4.3.4. Utiliza fontes e material histórico 

diverso que reflicta algún conflito 

nacionalista, relacionándoo coa 

actualidade e tomando en consideración 

aqueles antecedentes históricos 

relevantes para a comprensión do 

mesmo.                             4.4.5. Elabora un 

eixe cronolóxico cos feitos que explican a 

evolución política dos Estados da área 

danubiana, rusa, balcánica e da Anatolia.                                                   

4..4.6. Confecciona un mapa conceptual 

para relacionar as causas, evolución e 

consecuencias de procesos nacionalistas. 

CSC 

CCL 
CAA 
CD 



 

a 
bcdeh 

4.4. As relacións 
internacionais (1870-
1914) 

4.4. Explicar as 

rivalidades entre 

países e  a súa 

relación co inicio da 

Gran Guerra. 

4.4.1. Elabora un cadro sinóptico sobre as 

alianzas e tensións entre Estados en 

vésperas da Gran Guerra. 
5.5.2. Comprende que as tensións que se 

crean no reparto do mundo constitúen a 

antesala dos grandes conflitos bélicos do 

século XX. 

CSC 

CCL 

CAA 



 

 
 

5. Expansión colonial e imperialismo 

Presentación 

 
− Durante o século XIX tivo lugar un dos procesos de maior transcendencia na configuración do 

mundo contemporáneo: a formación dos imperios coloniais. 
− O imperialismo de XIX tiña numerosos obxectivos e motivacións, pero destacaba a cuestión 

económica. 
− Entre estas potencias industriais estableceuse unha carreira para ser as primeiras e dominar zonas 

fóra de Europa. O dominio destas zonas viuse favorecido pola renovación técnica dos transportes. 
− A expansión europea polo mundo trouxo consecuencias positivas, especialmente para os europeos, 

e negativas, sobre todo para a poboación dos territorios colonizados e incluso para a propia 
Europa, xa que orixinará fortes tensións que serán unha das causas determinantes da Gran Guerra. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

5.1. Expansión 

territorial, 
colonialismo e 
imperialismo: 
Colonialismo. 
Imperialismo. 

5.1. Diferenciar os conceptos 
básicos relacionados coa 
expansión territorial dos 
Estados. 

5.1.1. Distingue e usa 
correctamente os conceptos básicos 
relacionados coa expansión 
territorial dos Estados. 
5.1.2. Coñece as grandes 
etapas da evolución do 
imperialismo. 

CSC 

CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

5.2.Imperialismo e 

desenvolvemento 
capitalista: os 
factores económicos, 
político- ideolóxicos, 
demográficos e 
sociais. 

5.2. Coñecer e valorar as 

principais causas da 

formación dos imperios 

coloniais do século XIX. 

5.2.1. Identifica as principais razóns 

da formación dos imperios coloniais 

do século XIX. 
5.2.2. Debate, con documentación 
adecuada, sobre os argumentos 
que esgrimían defensores e 
detractores do imperialismo. 
5.2.3. Mostra unha actitude crítica 
ante a loita polo control de 
recursos, de espazos e de 
sociedades por parte doutros 
Estados. 
5.2.4. Identifica situacións de 
desigualdade provocadas polo 
afán de dominio económico e 
político. 
5.2.5. Valora o dereito dos pobos, a 

exercer a súa soberanía e a 

desenvolver a súa cultura, sen 

prexuízo dos dereitos e das 

liberdades dos demais. 

CSC 

CCL 
CAA 

CSIEE 



 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
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5.3. O imperialismo 

europeo. 

5.3. Describir a expansión 

imperialista dos países 

europeos e valorar a 

incidencia da colonización nos 

territorios dominados. 

5.3.1. Analiza e comenta mapas 

históricos relacionados coa 

expansión imperialista do século 

XIX. 
5.3.2. Compara mapas históricos e 
identifica os países actuais que 
formaron parte dos diferentes 
imperios coloniais. 
5.3.3. Analiza diversos mapas 
históricos e extrae conclusións 
sobre o trazado das fronteiras e de 
cómo estas responden a 
convencionalismos que as veces 
resultan arbitrarios. 
5.3.4. Valora o labor científico de 
determinados científicos e 
institucións que exploraron 
territorios descoñecidos ata eses 
momentos, contribuíndo así a que 
a humanidade tivese unha 
descrición máis complete e real do 
planeta no que vive. 
5.3.5. Manifesta unha actitude 
crítica ante a crenza de 
sociedades superiores e 
inferiores que poden ser 
dominadas. 
5.3.6. Valora a influencia das 
artes plásticas dos pobos 
dominados nas correntes 
artísticas europeas de comezos 
doséculoXX. 

CSC 
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CAA 
CD 
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a 
b 
c 
d 
e 
g 
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5.4. Estados Unidos, unha 

potencia emerxente. O 

imperialismo non 

europeo. 

5.4. Coñecer a evolución da 

política imperialista de EE UU 

e as consecuencias da 

revolución Meijí de Xapón.  

5.4.1. Analiza e comenta 
mapas históricos relacionados 
coa expansión territorial 
norteamericana e xaponesa. 
5.4.2. Valora os profundos 
cambios provocados en Xapón 
pola revolución Meijí. 
5.4.3. Busca información e 
elabora un informe sobre as 
consecuencias da expansión 
colonial xaponesa. 

CSC 

CCL 
CAA 
CD 



 

BLOQUE II. 

Entre dúas guerras (1914-1945) 

 
 

6. A Gran Guerra 

 

Presentación 

Europa iniciou o século XX nun clima de múltiples tensións (rivalidades territoriais e comerciais, 
bipolarización diplomática, carreira de armamentos...) entre os seus principais Estados que tivo como 
consecuencia o inicio do maior conflito coñecido ata ese momento: a Gran Guerra de 1914. 
Tras a finalización da guerra reorganizouse o mapa de Europa. 

   As condicións do Tratado de Versalles crearon un clima de rébancha que se converteu nunha das 
causas dun novo conflito mundial en 1939. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

6.1.O camiño cara á 
guerra: Sistemas de 
alianzas e Paz Armada. As 
tensións nacionalistas. O 
clima prebélico. 

6.1. Comparar sinteticamente 

os distintos sistemas de 

alianzas do período da Paz 

Armada e valorar a suma de 

causas como detonantes da 

Gran Guerra. 

6.1.1. Describe os principais 

sistemas de alianzas durante a Paz 

Armada. 
6.1.2. Identifica a interconexión 
das causas que provocaron a 
explosión da Gran Guerra. 
6.1.3. Analiza e comenta 
documentos escritos e gráficos 
relacionados co clima prebélico. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

6.2. As magnitudes do 

conflito: A extensión 
xeográfica. A duración 
temporal. Fases da guerra. 
As novas formas de 
guerra. 

6.2. Describir os 
Acontecementos que 
desencadearon o inicio da 
Gran Guerra, as fases da súa 
evolución e as novas formas 
de guerra. 

6.2.1. Compara os plans de guerra 

dos Estados Maiores de Francia e 

Alemaña. 
6.2.2. Reflicte sobre mapas os 
países dos bandos enfrontados. 
6.2.3. Elabora un eixe do tempo 

sobre a evolución da Gran Guerra. 
6.2.4. Analiza e comenta as 
diferentes fases da Guerra a partir 
de documentación escrita, gráfica 
e cartográfica. 
6.2.5. Valora a significación da 
crise de1917 no 
desenvolvemento da guerra. 
6.2.6. Comenta información 
audiovisual localizada na 
Internet sobre as trincheiras. 
 
 
 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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a 
b 
c 
d 
e 
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6.3. A organización da 

paz e a Sociedade de 
Nacións: Os tratados de 
paz. A Sociedade de 

Nacións. 

6.3. Identificar os tratados de 

paz da Gran Guerra e 

vinculalos co xurdimento da 

Sociedade de Nacións. 

6.3.1. Explica os tratados de paz 

que puxeron fin á Gran Guerra, 

especialmente o de Versalles. 
6.3.2. Comenta as condicións 
que o Tratado de Versalles 
impuxo a Alemaña. 
6.3.3. Analiza os obxectivos da 
Sociedade de Nacións a partir do 
documento fundacional. 

CSC 
CCL 
CAA 



 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 

6.4. As consecuencias da 
guerra: Consecuencias 
socioeconómicas. 
Consecuencias políticas. 

6.4. Analizar as consecuencias 
máis destacadas de orde 
social, económico e político ao 
finalizar a Guerra de1914- 
1918. 

6.4.1. Extrae conclusións, a 
partir de diversas fontes 
documentais, sobre as 
consecuencias da Gran Guerra. 
6.4.2. Identifica os cambios 
territoriais e políticos que se 
produciron en Europa tras a 
finalización do conflito a través 
de mapas históricos. 
6.4.3. Comenta de forma crítica 
sobre as consecuencias desta 
guerra que supuxo a fin da 
hexemonía de Europa no mundo. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 



 

 
 

7. A Revolución rusa e o Estado soviético 

Presentación 

No ano 1917 triunfou a Revolución soviética, un dos acontecementos contemporáneos de maior 
transcendencia polas súas fondas repercusións internacionais posteriores. 
Esta Revolución puxo fin ao poder autocrático dos tsares, iniciando e consolidando un novo modelo de 
Estado: o Estado soviético. 
A consolidación da Revolución soviética provocou fortes resistencias entre as masas campesiñas e as 
forzas conservadoras, tanto nacionais como estranxeiras. 
Os acontecementos revolucionarios soviéticos tiveron gran influencia na evolución dos partidos 
socialistas europeos e no nacemento dos partidos comunistas. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

7.1.A crise do tsarismo: 
Problemas da Rusia 
tsarista. A revolución de 
1905. 

 

7.1. Identificar os principais 
problemas da Rusia tsarista 
ea súa incidencia como 
desencadeante da revolución 
de 1905. 

7.1.1. Identifica e explica a 
situación económica, social e 
política da Rusia tsarista. 
7.1.2. Describe as causas e 
desenvolvemento da revolución 
de 1905 e as súas 
consecuencias. 
7.1.3. Valora o nacemento dos 

soviets como elementos 

revolucionarios. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
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7.2. 1917: da caída do 

Tsarismo ao poder dos 
soviets: Febreiro: a fin da 
autocracia. O programa 
bolxevique: as propostas 
de Lenin. Outubro: o 
triunfo da revolución 
bolxevique. 

7.2. Esquematizar o 

desenvolvemento da 

revolución soviética 

recoñecendo as súas etapas e 

os principais protagonistas e 

describir as súas 

consecuencias. 

7.2.1. Coñece e valora as fases da 

revolución soviética e 1917. 
7.2.2. Compara as consecuencias 
da revolución de febreiro e de 
outubro. 
7.2.3. Extrae as ideas básicas do 
programa bolxevique a partir de 
fontes documentais. 
7.2.4. Analiza imaxes e 
documentos audiovisuais 
consultables na rede relacionados 
coa revolución bolxevique. 
7.2.5. Elabora breves informes 
sobre as biografías dos 
principais protagonistas da 
revolución consultando 
internet. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 



 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
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7.3.O nacemento do 

Réxime soviético. A 
Época de Lenin: Os 
problemas bélicos. As 
medidas económicas. A 
construción do Estado 
soviético. A Terceira 
Internacional. 

7.3. Valorar asdificultades de 

asentamento do novo Estado 

soviético e os acordos 

tomados na Terceira 

Internacional. 

7.3.1. Identifica os principais 

problemas do novo Estado 

soviético e as solucións dadas polo 

goberno de Lenin. 
7.3.2. Analiza os obxectivos da 

Terceira Internacional a partir do 

documento fundacional. 
7.3.3. Coñece o impacto do 
triunfo soviético nos 
movementos revolucionarios 
europeos da época. 
7.3.4. Valora o papel das artes 
gráficas como medio de 
propaganda política. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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7.4.  A  consolidación 

Do Estado soviético. A 
Era de Stalin: Planificación 
económica. 
Reestruturación do Estado: 
a Constitución de 1936. 
Burocratización. Control 
político e ideolóxico. Culto 
á personalidade. 

7.4. Coñecer os trazos básicos 

da URSS da época de Stalin. 
7.4.1. Analiza os efectos da 

planificación stalinista a través de 

estatísticas e gráficas. 
7.4.2. Coñece os aspectos básicos 
da Constitución de 1936. 
7.4.3. Analiza o 
funcionamento do Estado 
soviético da época de Stalin. 
7.4.4. Explica as 
características da URSS de 
Stalin. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 



 

 
 

8. Reconstrución, prosperidade e crise 

Presentación 

A economía mundial pasou, no período de entreguerras, por tres fases ben diferenciadas: a 
reconstrución que seguiu á fin da Gran Guerra, os anos de prosperidade e os da crise económica. 
Europa perdeu a súa hexemonía económica fronte aos EE UU, que xa se viñan consolidando como 
unha potencia económica. 
A década de 1920 foi, nalgúns países, unha época de forte crecemento económico: os felices anos 
vinte. 
A crise económica de 1929, que se iniciou nos EE UU, provocou unha fonda depresión económica 
mundial e a maior das crises do sistema capitalista. 
A busca de solucións para superar a crise provocaron a fin do liberalismo clásico e un forte 
deterioro das relacións internacionais. As solucións propostas polos Estados fascistas conducirán 
ao mundo a unha nova guerra mundial. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARESDE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
n 

8.1. Reconstrución e 

Prosperidade nos 
anos vinte: As 
dificultades de 
Europa nos anos 
vinte. EEUU: 
hexemonía e 
sociedade de 
consumo. 

8.1. Recoñecer as 
Características dos anos vinte 
e as diferenzas entre os países 
europeos de EEUU. 

8.1.1. Describe os 
Condicionantes das relacións 
internacionais dos anos vinte 
8.1.2. Explica as características 
económicas, sociais e políticas 
dos anos vinte e marca as 
diferenzas entre Europa e EEUU. 
8.1.3. Compara datos estatísticos 

do crecemento económico dos 

EEUU nos anos vinte. 
8.1.4. Localiza, analiza e comenta 
imaxes de libros e da Internet 
relacionadas cos “felices anos 
vinte”. 

CSC 
CCL 
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CD 
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b 
c 
d 
e 
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8.2. A crise económica 
de 1929: Antecedentes 
da crise. O crac da 
Bolsa de Nova York. 

8.2. Coñecer o mecanismo de 

funcionamento da Bolsa e os 

acontecementos que 

desencadearon o crac da de 

Nova York en 1929. 

8.2.1. Sintetiza as causas da crise 

da Bolsa neoiorquina de1929. 
8.2.2. Ordena de forma 

cronolóxica, con apoio da 

documentación necesaria, feitos e 

de procesos significativos deste 

período, identificando os 

personaxes que foron relevantes e 

establecendo relacións entre a 

acción individual e as 

mentalidades e comportamentos 

colectivos. 
8.2.3. Analiza datos económicos 
relacionados coa Bolsa de Wall 
Street. 
8.2.4. Distingue entre causas de 
longa e curta duración, así como 
das consecuencias a curto e longo 
prazo. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
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d 
e 
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8.3. A Gran Depresión 

dos anos trinta: As 
manifestacións da 
depresión. As teorías 
de Keynes. O New Deal 
norteamericano. A 
autarquía dos Estados 
fascistas. 

8.3. Explicar a Gran Depresión 

describindo as súas 

manifestacións e as propostas 

de solución máis destacadas. 

8.3.1. Explica gráficas relacionadas 

coa crise económica de 1929. 
8.3.2. Identifica as principais 
propostas de solución á Gran 
Depresión. 
8.3.3. Elabora breves informes 
sobre as biografías de Roosevelt 
e Keynes consultado Internet. 
8.3.4. Comprende que as medidas 
tomadas para solucionar a crise 
supuxeron a fin do liberalismo 
clásico e o inicio dun intenso 
intervencionismo estatal nas 
economías capitalistas. 
8.3.5. Mostra unha actitude crítica 
ante as circunstancias que xeran 
problemas e desigualdades 
sociais. 
8.3.6. Valora o impacto da 
Gran Depresión nas 
manifestacións artísticas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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9. Democracias e fascismos 

Presentación 

− A crise económica e social dos anos vinte provocou gran inestabilidade política e social nos países 
democráticos europeos no período de entreguerras. 

− Este contexto socioeconómico foi determinante para o auxe dos réximes fascistas en toda Europa. 
− En moitos países europeos, no período de entreguerras, establecéronse réximes políticos 

autoritarios ou totalitarios. 
− Os modelos ideolóxicos e políticos partiron da Italia de Mussolini e da Alemaña de Hitler. 
− A posta en práctica dos principios fascistas complicaron as relacións internacionais e acabaron por 

provocar unha segunda guerra mundial. 
 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

9.1. A crise da democracia 

en Europa: Exacerbación 
do nacionalismo. 
Crecemento do militarismo. 
Descomposición do sistema 
parlamentario tradicional. 
Aparición de novas forzas 
políticas. As crises 
económicas e o incremento 
das tensións sociais. 

9.1. Identificar os trazos que 

caracterizan a crise dos 

sistemas democráticos en 

Europa nos anos vinte. 

9.1.1. Sintetiza o strazos da crise da 

democracia na Europa dos anos 

vinte. 
9.1.2. Analiza as causas 
que poden levar ao 
establecemento de réximes 
políticos de tipo autoritario e/ou 
ditatorial, concretando o estudio 
ao período de entreguerras en 
Europa. 
9.1.3. Extrae información de 
textos e imaxes relacionadas coa 
expansión dos sistemas 
ditatoriais na Europa dos anos 
vinte. 
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9.2. Os sistemas 

fascistas: Totalitarismo, 
fascismo e sistemas 
autoritarios. Características 
comúns dos sistemas 
fascistas. 

9.2. Coñecer os fundamentos 

ideolóxicos e os trazos 

comúns dos fascismos. 

9.2.1. Sintetiza os postulados 

ideolóxicos dos sistemas fascistas. 
9.2.2. Recoñece a transcendencia 
dos fascismos europeos como 
ideoloxías que conduciron ao 
desencadeamento de conflitos 
mundiais. 
9.2.3. Diferenza a existencia de 
matices ideolóxicos entre os 
distintos réximes considerados 
como fascistas, destacando o 
modelo italiano e alemán. 
9.2.4. Valora a democracia ante 
calquera forma de violación da 
mesma, rexeitando calquera tipo 
de discriminación en razón de 
raza, sexo, nacionalidade, crenzas 
ou ideoloxía. 
9.2.5. Mostra solidariedade cos 
pobos que atravesan situacións de 
autoritarismo político e 
privacións de dereitos e de 
liberdades. 

CSC 
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9.3. A Italia fascista: O 
ascenso fascista ao poder. 
A organización do Estado 
fascista. Política exterior e 
fin do fascismo. 

9.3. Analizar o proceso 
de ascenso fascista en 
Italia e a aplicación dos 
seus postulados na 
organización do novo 
Estado fascista dirixido 
por Mussolini. 

9.3.1. Describe o proceso de 
ascenso de Mussolini ao poder en 
Italia. 
9.3.2. Analiza e comenta a 
organización do Estado 
corporativo italiano a partir de 
documentos e gráficas. 
9.3.3. Valora imaxe de 
propaganda como elemento de 
control ideolóxico das ditaduras. 
9.3.4. Selecciona e comenta 
imaxes e material 
cinematográfico localizado na 
rede relacionado co Estado 
fascista italiano. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
n 

9.4. A Alemaña nazi: 
Ascenso dos nazis ao 
poder. Hitler no poder: 
a ditadura nazi. 

9.4. Analizar o proceso 

de ascenso nazi en 

Alemaña e a aplicación 

dos seus na ditadura de 

Hitler. 

9.4.1. Describe o proceso de 

ascenso de Hitler e o partido nazi 

en  Alemaña. 
9.4.2. Analiza e comenta o 
antisemitismo nazi como un 
dos trazos característicos desta 
ditadura. 
9.4.3. Relaciona aspectos 

económicos da Alemaña nazi a 

partir de datos estatísticos. 
9.4.4.Relaciona fontes de 

información diversa como 
explicativas de procesos 
históricos complexos. 
9.4.5. Selecciona e comenta imaxes 

e material cinematográfico 

localizado na rede relacionado co 

Estado nazi alemán. 
9.4.6. Valora a estética nazi na arte. 

CSC 
CCL 

CAA CD 
CMCCT 
CCEC 



 

 
 

10.A Segunda Guerra Mundial 
Presentación 

− A crise económica de 1929 orixinou unha ruptura do espírito de distensión entre os países que se 
iniciara en Locarno. 

− O éxito dos fascismos, favorecido polas promesas de solucións eficaces e rápidas para superar a 
crise, coa súa política expansionista e militarista, levou de novo ao mundo a outra guerra 
mundial. 

− Nesta nova guerra confluíron varios conflitos que progresivamente se unificaron debido ás 
alianzas dos contendentes. 

− O escenario desta Segunda Guerra Mundial ampliouse, abranguendo desde Europa a África e Asia 
e do Mediterráneo ao Pacífico. 

− Nesta terrible guerra foron perfeccionadas as armas e as estratexias xa coñecidas, aparecendo 
outras máis destrutivas e perigosas. 

− Ao remate desta guerra creouse un organismo internacional, a ONU, para velar pola paz e evitar 
novos conflitos armados. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

10.1. As relacións 

Internacionais nos 
anos trinta: Fracaso 
da Sociedade de 
Nacións e da 
seguridade colectiva. 
Nova política de 
alianzas e formación 
do Eixe. As agresións 
alemás. 

10.1. Comprender as 
relacións internacionais dos 
anos trinta e as agresións dos 
Estados fascistas como 
principais causas da Segunda 
Guerra Mundial. 

10.1.1. Analiza as relacións 
Internacionais a partir de 
diferentes fontes textuais e 
gráficas. 

10.1.2. Identifica e explica as 
causas desencadeantes da 
Segunda Guerra Mundial a 
partir de diversas fontes 
históricas. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

10.2. A Segunda 
Guerra Mundial: As 
fases da guerra. As 
novas formas de 
Guerra e as súas 
consecuencias. 

10.2. Establecer as etapas do 

desenvolvemento da guerra e 

valorar as novas formas de 

guerra, destacando a 

significación do holocausto nazi. 

10.2.1. Explica as etapas da 
Segunda Guerra Mundial e a súa 
evolución. 
10.2.2. Valora a significación do 

holocausto na historia mundial. 
10.2.3. Elabora breves informes 
biográficos sobre personaxes 
destacados da contenda mundial 
a partir de información obtida na 
Internet. 
10.2.4. Mostra actitude razoada 
sobre o abuso que se fixo de 
determinados inventos científicos 
e tecnolóxicos. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 
CCEC 

   10.2.5. Analiza material 
documental de época e de 
recreacións da aspectos concretos 
da guerra. 

 



 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

10.3. A  organización 

de paz e as Nacións 
Unidas: A 
organización da 
paz. As nacións 
Unidas. 

 

10.3. Expoñer o proceso de 
organización da paz tras a fin 
da Segunda Guerra Mundial e 
da formación da ONU. 

10.3.1. Comenta o deseño da nova 

orde mundial que se fixo en Ialta e 

en Potsdam. 
10.3.2. Valora a Organización 
das Nacións Unidas como 
organismo encargado de velar 
pola paz mundial. 

10.3.3. Mostra actitudes de 
rexeitamento do emprego da 
violencia e a guerra como medio 
para conseguir o control de 
recursos humanos, económicos e 
espaciais. 
10.3.4. Analiza o abuso que se 
fixo de determinados inventos 
científicos e tecnolóxicos. 

CSC 
CCL 
CAA 



 

BLOQUE III 

O mundo bipolar 

 
 

11. Guerra Fría e política de bloques 

Presentación 

 

− O remate da Segunda Guerra Mundial significou a fin das hostilidades bélicas pero non unha 
auténtica paz. Os países que formaron a coalición antifascista volveron ás posicións de 
enfrontamento previo á guerra. 

− Este enfrontamento deu lugar á formación de dous bloques económicos, políticos, militares e 
ideolóxicos ben diferenciados: o capitalista e o comunista. 

− Entre os dous bloques desencadeouse unha guerra encuberta, a Guerra Fría, con puntos de tensión 
moi fortes. 

− Pero o temor ao estalido doutra guerra favoreceu a política de distensión e de coexistencia pacífica. 
− Na década de 1980 as transformacións políticas do bloque socialista abriron o camiño para a 

superación definitiva da Guerra Fría tras a crise do socialismo real e a desaparición da URSS. 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP. 
CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

11.1.Guerra Fría e 

bipolarización: 
Características da Guerra 
Fría. Fases da Guerra Fría. 

 

11.1.Comprender que a fin 
da Segunda Guerra Mundial 
deu paso a unha nova etapa 
na que se reestruturaron as 
alianzas entre Estados e que a 
maioría dos países 
independentes quedaron 
aliñados en dous bloques 
antagónicos. 

11.1.1. Define os trazos xerais da 

Guerra Fría. 
11.1.2. Describe as fases da 
evolución da Guerra Fría. 
11.1.3. Elabora un eixe 
cronolóxico do período da Guerra 
Fría e sitúa nel os principais 
acontecementos. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

11.2. A formación dos 

bloques. O bloque 

occidental ou capitalista. 
O Bloque oriental ou 
comunista. 

11.2. Sintetizar os trazos 

ideolóxicos, políticos e 

militares dos dous bloques 

enfrontados durante a Guerra 

Fría. 

11.2.1. Analiza os trazos 

ideolóxicos, políticos e militares 
dos bloques da Guerra Fría a 
partir de diferentes fontes 
documentais. 
11.2.2. Compara as diferenzas 
entre o mundo capitalista e o 
socialista. 
11.2.3. Localiza nun mapa histórico 

os principais países de cada un dos 

bloques. 
11.2.4. Selecciona símbolos e 

imaxes que se identifican co bloque 
Capitalista e co socialista. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

11.3.Fase álxida da 

Guerra Fría. 1947- 
1962: Os conflitos máis 
destacados. 

11.3. Describir os principais 

conflitos da época. 
11.3.1. Identifica, explica e sitúa 

nun mapa histórico os principais 

conflitos da fase álxida da Guerra 

Fría. 
11.3.2. Valora o conflito dos mísiles 

de Cuba como o máis significativo 

dos conflitos da época. 
11.3.3. Identifica o muro de Berlín 
como o símbolo dun mundo 
dividido. 

CSC 
CCL 
CAA 



 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

11.4. Coexistencia pacífica 
e distensión. 1962-1985: 
Factores que favorecen a 
distensión. Carreira de 
armamentos e 
conferencias de 
seguridade e cooperación. 
Os focos de tensión. 

11.4. Comprender e valorar os 

factores que contribuíron á 

evolución da Guerra Fría e 

describir os principais focos 

de tensión da etapa. 

11.4.1. Identifica e sitúa no tempo 

os factores que máis contribuíron á 

superación da tensión do mundo en 

bloques. 
11.4.2. Analiza as consecuencias 
das conferencias de seguridade 
e cooperación de finais da 
Guerra Fría. 
11.4.3. Valora o papel dos líderes 

nos cambios producidos na 

superación do mundo en bloques a 

través da elaboración de breves 

sínteses biográficas. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

11.5. A fin da Guerra 

Fría e a desaparición da 
URSS.1985-1991 

11.5. Identificar as razóns que 

acabaron por provocar a crise 

do socialismo real e a 

desaparición da URSS. 

11.5.1. Valora os cambios 

producidos no bloque socialista 

que provocaron a fin da Guerra 

Fría. 
11.5.2. Analiza e comenta os 
cambios que deron fin á Guerra 
Fría a partir de documentación 
histórica. 

CSC 
CCL 
CAA 



 

 
 

12. Democracias liberais e mundo de benestar 

Presentación 

 

− Entre 1945 e 1991 distínguense dúas áreas con sistemas políticos e económicos antagónicos: 
democracias liberais fronte a democracias populares, capitalismo fronte a socialismo. 
− O mundo capitalista occidental presenta unha evolución económica expansionista ata 1973 
seguida doutra de estancamento e recesión. 
− No terreo político, o mundo occidental reforzou o sistema democrático e, en paralelo aos conflitos 
sociais tradicionais, xurdiron outros movementos sociais que reclamaban maiores cotas de dereitos de 
liberdade e autonomía. 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

12.1. A consolidación 

da democracia liberal 

12.1. Analizar a evolución e 

consolidación da democracia 

liberal nos países do bloque 

capitalista. 

12.1.1. Describe as características 

das democracias liberais da 

segunda metade do século XX. 
12.1.2. Analiza documentos 
significativos definidores das 
principais opcións políticas dos 
países capitalistas do período da 
Guerra Fría. 

CSC 
CCL 
CAA 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

12.2. Desenvolvemento 

capitalista e terceira 
revolución industrial 
Trazos característicos. 
Fases e características do 
desenvolvemento 
económico capitalista. 

12.2. Analizar a evolución da 

economía capitalista durante 

a Guerra Fría. 

12.2.1. Identifica e define as fases 

do desenvolvemento capitalista 

durante a segunda metade do 

século XX a partir de documentos 

e gráficas. 
12.2.2. Caracteriza os elementos 
constitutivos máis destacados da 
terceira revolución industrial. 
12.2.3. Identifica razoadamente 
as características e símbolos do 
Estado do Benestar. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

12.3. Os novos 

movementos sociais e de 
protesta no mundo do 
benestar: A loita pola 
igualdade nos dereitos 
civís das minorías. 
A rebeldía xuvenil. A revolta 
estudantil. Os movementos 
alternativos. 

12.3. Identificar e 
caracterizar os novos 
movementos sociais e de 
protesta que tiveron lugar 
en países do bloque 
capitalista durante a 
segunda metade do século 
XX. 

12.3.1. Describe e valora os 
movementos sociais e de protesta 
máis destacados que tiveron lugar 
nos países capitalistas durante a 
época da Guerra Fría. 
12.3.2. Extrae conclusións 
críticas ante as necesidades de 
consumo que suscita a 
sociedade actual. 
12.3.3. Manifesta sensibilidade 

ante os problemas sociais 

derivados de situacións de 

desigualdade. 

CSC 
CCL 
CAA 



 

 
 

13.Democracias populares e países non aliñados 

Presentación 

− Tras a finalización da Segunda Guerra Mundial, a URSS pasou a se converter na cabeza do bloque 
socialista. 
− Fronte á democracia liberal e o capitalismo, o bloque liderado pola URSS impuxo a democracia 
popular e o sistema socialista. 
− Os problemas políticos, económicos e sociais propiciaron a descomposición do sistema, que 
culminou coa  caída do muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URRS e do bloque socialista en 1991. 
− A descolonización foi un dos procesos máis significativos das décadas centrais do século XX. 
− Moitos dos novos países loitaron para ocupar un posto no concerto internacional á marxe dos 
bloques (países non aliñados). 
− A pesar da súa independencia política, os novos países seguiron supeditados aos intereses das 
antigas metrópoles (neoimperialismo). 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

13.1. Democracias 

Populares e socialismo 
real: Características das 
democracias populares. 
A disidencia de Iugoslavia 
e China. Problemas de 
bloque socialista. 1950-
1980. A crise do socialismo 
real. 

13.1. Identificar os trazos das 
democracias populares, 
destacando o papel do 
socialismo soviético e da 
disidencia chinesa e 
iugoslava. 

13.1.1. Describe os trazos políticos 

das democracias populares. 
13.1.2. Explica os trazos básicos 
da economía socialista a partir 
de fontes gráficas. 
13.1.3. Analiza os casos da 
disidencia iugoslava e chinesa a 
partir de diversas fontes 
documentais. 
13.1.4. Elabora un cadro 
sinóptico sobre a situación 
política das repúblicas soviéticas 
13.1.5. Sintetiza o proceso das 
revolucións democráticas en 
Europa oriental e central. 
13.1.6. Coñece os elementos que 
explican a crise de socialismo 
real e a nova orde mundial 
xurdida tras a desaparición da 
URSS e a caída dos réximes 
socialistas de Europa do leste. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 

   13.1.7. Compara mapas políticos 
da Europa do leste desde os anos 
oitenta ata a actualidade. 

 



 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

13.2. Descolonización 

e Terceiro Mundo: 
Factores da 
descolonización. O marco 
cronolóxico da 
descolonización. As vías da 
independencia. O Terceiro 
Mundo. Non aliñamento e 
cooperación. 

13.2. Describir as liñas básicas 

do proceso de descolonización 

e caracterizar os trazos básicos 

do Terceiro Mundo. 

13.2.1. Identifica os principais 

factores da descolonización e as 

principais vías utilizadas para 

conseguir a independencia. 
13.2.2. Enumera as etapas do 
proceso descolonizador. 
13.2.3. Elabora un eixe 
cronolóxico no que sitúa as datas 
de independencia dos novos 
Estados xurdidos en África e Asia 
como consecuencia do proceso 
descolonizador. 
13.2.4. Describe e analiza os 
trazos do Terceiro Mundo 
13.2.5. Coñece e valora as 

dificultades dos países do Terceiro 

Mundo que lle impiden saír do 

subdesenvolvemento. 
13.2.6. Analiza razoadamente 
os desequilibrios existentes 
entre países e as dificultades 
polas que atravesa o mundo do 
subdesenvolvemento. 
13.2.7. Localiza en mapas as zonas 

afectadas pola descolonización. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

13.3. América Latina 

Repúblicas oligárquicas 
e transformacións 
liberais. Populismo e 
industrialización. 
Revolución Socialista e 
Reacción 
conservadora. 
Democratización e 
dificultades 
económicas. 

13.3. Caracterizar a evolución 

política, económica e social de 

América Latina no século XX. 

13.3.1. Diferenza e define os 

diferentes sistemas políticos das 

principais repúblicas 

hispanoamericanas e a súa 

evolución no século XX. 
13.3.2. Identifica as principais 

realizacións e dificultades de 

América Latina durante a segunda 

metade do século XX. 
13.3.3. Describe os principais 
movementos políticos, sociais e 
culturais actuais de Latino 
América consultando Internet. 
13.3.4. Analiza os problemas 
económicos de América Latina a 
partir de datos estatísticos. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 



 

  
 

14. Globalización e diversidade cultural 
Presentación 

 

− A caída do emblemático muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URSS en 1991 marcan o inicio 
do novo século XXI desde o punto de vista histórico. 

− Nos inicios desde novo século, o capitalismo e a democracia convértense nos referentes dun 
mundo globalizado dominado polas grandes potencias industriais, especialmente por EE UU. 

− A globalización non afecta a todos os países por igual, acentuando, en moitos casos, os 
desequilibrios existentes anteriormente. 

− Neste mundo da globalización individualízase, con características propias o mundo islámico. 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

14.1. Globalización e 

desigualdade: O triunfo 
mundial do capitalismo. 
Globalización e 
interdependencia 
económica. Movementos 
alter e antiglobalización. 
Sociedades posindustriais 
e novas formas de 
exclusión social. A crise 
económica mundial. 

14.1. Identificar as 

características básicas do 

triunfo mundial do 

capitalismo, así como os 

movementos contrarios e 

alternativos á globalización. 

14.1.1. Describe as 
Características do capitalismo 
actual. 
14.1.2. Analiza as características da 
globalización describindo a 
influencia sobre os medios de 
comunicación e o impacto que os 
medios científicos e tecnolóxicos 
teñen na sociedade actual. 
14.1.3. Define os trazos do 
subdesenvolvemento nun mundo 
globalizado. 
14.1.4. Analiza e valora 
os movementos contrarios e 
alternativos á globalización. 
14.1.5. Analiza e comenta a orixe, 
desenvolvemento e 
consecuencias da crise económica 
mundial a partir de documentos 
escritos e gráficas. 
14.1.6. Establece relacións entre os 
procesos migratorios e 
globalización a partir de fontes 
históricas. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

14.2. A configuración 

xeopolítica do 
mundo actual: 
Supremacía dos 
EEUU. A 
transformación 
de Rusia. A nova 
OTAN. A 
desintegración 
de Iugoslavia. As 
guerras 
balcánicas. As 
guerras de 
África. A nova 
potencia 
mundial: China. 
 

 

14.2. Identificar e describir as 

características da 

configuración xeopolítica do 

mundo actual, destacando o 

papel das vellas e as novas 

potencias. 

14.2.1. Valora o papel de EEUU no 

contexto mundial. 
14.2.2. Describe os principais 
cambios ocorridos en Rusia tras a 
desaparición da URSS. 
14.2.3. Analiza o desenvolvemento 
económico de China e as súas 
características a partir de datos 
estatísticos e textuais. 
14.2.4. Localiza en mapas e analiza 

as principais zonas de conflito bélico 

no mundo actual. 
 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

CMCCT 



 

 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

14.3. A Unión Europea: 

As orixes da Europa 
comunitaria. A 
construción da 
Comunidade 
Económica. A U.E. e a 
súa  ampliación. As 
institucións europeas. 
Tratados de 
funcionamento da 
U.E. 

14.3. Coñecer e valorar o 

proceso de integración 

europea e o papel das súas 

institucións. 

14.3.1. Explica o proceso de 

constitución da U.E. enumerando os 

fitos máis destacados. 
14.3.2. Identifica os retos e 
problemas actuais da UE a partir de 
fontes xornalísticas. 
14.3.3. Elabora un eixe cronolóxico 
sobre o proceso de formación da 
Unión Europea. 
14.3.4. Localiza sobre un mapa 
político os países membros da 
Europa Comunitaria diferenciando 
por cores a data da súa 
incorporación. 

CSC 
CCL 
CAA 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

14.4. O mundo islámico: 
Relixión e política no 
Islam. O fundamentalismo 
islámico. O terrorismo 
yihadista. Guerras e 
conflitos en Oriente 
Medio. 

14.4. Describir a evolución do 

mundo islámico na 

actualidade caracterizando os 

seus trazos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais. 

14.4.1. Localiza nun mapa os países 

de maioría musulmá. 
14.4.2. Explica os trazos 
económicos, políticos, sociais e 
relixiosos do mundo islámico 
actual. 
14.4.3. Relaciona características do 

mundo islámico e a súa incidencia na 

tensión e conflitividade mundial. 

Realiza unha busca guiada en 

Internet sobre as ameazas e as 

accións terroristas yihadistas. 
14.4.4. Describe as características da 
ameaza terrorista islamita e os seus 
efectos sobre a vida cotiá das zonas 
máis afectadas. 
14.4.5. Elabora un breve informe 
sobre os atentados do 11-S de 
2001 e NovaYork e/ou de Atocha en 
Madrid de 2004 consultando 
Internet. 
14.4.6. Valora a necesidade de ter un 
coñecemento histórico axeitado para 
poder comprender mellor os 
distintos problemas que nos afectan 
na actualidade. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 



 

5.-Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe para superar a materia. 

1.  O Antigo Réxime, as revolucións liberais e nacionalismo 

Identifica os elementos característicos dos sistemas políticos europeos do século XIX. 

Recoñece no sistema liberal as bases dos sistemas democráticos. 

Analiza e comenta textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía 

absolutista, liberal e nacionalista. 

Describe as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados. 

Explica as causas da Revolución francesa e as fases do seu desenvolvemento. 

Analiza e valora as ideas liberais elaborada polos revolucionarios franceses. 

Recoñece nos acontecementos revolucionarios de finais do século XVIII e primeira metade do 

XIX as bases dos sistemas democráticos. 

Identifica nun mapa histórico a extensión do imperio napoleónico. 

Valora os inicios da revolución liberal en España e as súas consecuencias para as colonias 

americanas. 

Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena. 

Compara as causas e os desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 

Identifica nun mapa histórico as novas fronteiras europeas xurdidas do Congreso de Viena. 

Analiza e comenta textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía 

absolutista, liberal e nacionalista. 

Analiza as causas e describe o desenvolvemento do proceso de formación de Italia e Alemaña. 

Relaciona as causas, evolución e consecuencias de procesos nacionalistas. 

 

2. A revolución industrial 

Identifica e caracteriza os trazos básicos do capitalismo do século XIX. 

Explica as principais transformacións do Antigo Réxime que afectaron ás estruturas agrarias. 

Sitúa no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coas 

transformacións agrarias de finais do Antigo Réxime. 

Define conceptos relacionados cos cambios agrarios iniciados a finais do século XVIII. 

Compara as medidas establecidas en Inglaterra e España para transformar o réxime de 

propiedade da terra. 

Identifica as causas da primeira revolución industrial. 



 

Describe os sectores punteiros da primeira revolución industrial e as novidades que introduce 

a segunda. 

Analiza os sectores innovadores da industrialización galega. 

Explica as razóns do crecemento demográfico do século XIX e as súas consecuencias. 

 

3. Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro 

Describe os trazos que caracterizan a sociedade estamental e a de clases. 

Confecciona mapas conceptuais para relacionar aspectos relevantes das transformacións 

sociais. 

Analiza as razón do apoio burgués á nova sociedade de clases. 

Describe a orixe e o desenvolvemento do proletariado. 

Comenta os trazos das primeiras formas de protesta proletaria organizada. 

Compara os trazos básicos das correntes de pensamento social da época da revolución 

industrial: socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. 

Distingue a explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 

Explica a evolución dos métodos de loita do proletariado e valora o proceso de 

internacionalización das organizacións obreiras. 

 

4. As grandes potencias 

Coñece as bases do sistema bipartidista inglés. 

Describe a evolución do proceso de independencia irlandés. 

Analiza a época vitoriana, Segundo imperio e Terceira república francesa e Segundo Reich 

alemán. 

Elabora un eixe cronolóxico cos principais acontecementos políticos da segunda metade do 

século XIX en Francia, Gran Bretaña e Alemaña. 

Explica a evolución política dos Estados da área danubiana, rusa, balcánica e da Anatolia. 

Relaciona as causas, evolución e consecuencias de procesos nacionalistas. 

Identifica as relacións internacionais de finais do século XIX e a súa interconexión como 

causas que provocaron a explosión da Gran Guerra. 

 

5. Expansión colonial e imperialismo 

Distingue e usa correctamente os conceptos básicos relacionados coa expansión territorial 

dos Estados. 



 

Coñece as grandes etapas da evolución do imperialismo. 

Identifica as principais razóns da formación dos imperios coloniais do século XIX. 

Analiza e comenta mapas históricos relacionados coa expansión imperialista do século XIX. 

Compara mapas históricos e identifica os países actuais que formaron parte dos diferentes 

imperios coloniais. 

Valora a influencia das artes plásticas dos pobos dominados nas correntes artísticas europeas 

de comezos do século XX. 

Analiza a expansión territorial norteamericana e xaponesa. 

Valora os profundos cambios provocados en Xapón pola revolución Meijí. 

Comprende que as tensións que se crean no reparto do mundo constitúen a antesala dos 

grandes conflitos bélicos do século XX. 

 

6.  A Gran Guerra 

Describe os principais sistemas de alianzas durante a Paz Armada. 

Identifica a interconexión das causas que provocaron a explosión da Gran Guerra. 

Reflicte sobre mapas os países dos bandos enfrontados. 

Elabora un eixe do tempo sobre a evolución da Gran Guerra. 

Analiza e comenta as diferentes fases da guerra. 

Explica os tratados de paz que puxeron fin á Gran Guerra, especialmente o de Versalles. 

Analiza os obxectivos da Sociedade de Nacións a partir do documento fundacional. 

Extrae conclusións sobre as consecuencias da Gran Guerra. 

Identifica os cambios territoriais e políticos que se produciron en Europa tras a finalización do 

conflito. 

Comenta as consecuencias desta guerra que supuxo a fin da hexemonía de Europa no mundo. 

 
7. A Revolución rusa e o Estado soviético 

Identifica e explica a situación económica, social e política da Rusia tsarista. 

Describe as causas e desenvolvemento da revolución de 1905 e as súas consecuencias. 

Coñece e valora as fases da revolución soviética e 1917. 

Compara as consecuencias da revolución de febreiro e de outubro. 

Extrae as ideas básicas do programa bolxevique. 



 

Identifica os principais problemas do novo Estado soviético e as solucións dadas por Lenin. 

Analiza os obxectivos da Terceira Internacional. 

Coñece o impacto do triunfo soviético nos movementos revolucionarios europeos. 

Valora o papel das artes gráficas como medio de propaganda política. 

Analiza os efectos da planificación stalinista. 

Coñece os aspectos básicos da Constitución de 1936. 

Analiza o funcionamento do Estado soviético da época de Stalin. 

 

8. Reconstrución, prosperidade e crise 

Describe os condicionantes das relacións internacionais dos anos vinte. 

Explica as características económicas, sociais e políticas dos anos vinte e marca as diferenzas 

entre Europa e EE UU. 

Sintetiza as causas da crise da Bolsa neoiorquina de 1929. 

Ordena de forma cronolóxica feitos e de procesos significativos deste período, identificando 

os personaxes que foron relevantes. 

Distingue entre causas de longa e curta duración, así como das consecuencias a curto e longo 

prazo. 

Identifica as principais propostas de solución á Gran Depresión. 

Valora o impacto da Gran Depresión nas manifestacións artísticas. 

 

9.Democracias e fascismos 

Sintetiza os trazos da crise da democracia na Europa dos anos vinte. 

Analiza as causas que poden levar ao establecemento de réximes políticos de tipo autoritario 

e/ou ditatorial, concretando o estudio ao período de entreguerras en Europa. 

Sintetiza os postulados ideolóxicos dos sistemas fascistas. 

Valora a democracia ante calquera forma de violación da mesma, rexeitando calquera tipo de 

discriminación en razón de raza, sexo, nacionalidade, crenzas ou ideoloxía. 

Describe o proceso de ascenso de Mussolini ao poder en Italia. 

Valora imaxe de propaganda como elemento de control ideolóxico das ditaduras. 

Describe o proceso de ascenso de Hitler e o partido nazi en Alemaña. 

Analiza o antisemitismo nazi como un dos trazos característicos desta ditadura. 



 

Relaciona aspectos económicos da Alemaña nazi. 

Valora a estética nazi na arte. 

 

10.A Segunda Guerra Mundial 
Identifica e explica as causas desencadeantes da Segunda Guerra Mundial. 

Explica as etapas da Segunda Guerra Mundial e a súa evolución. 

Valora a significación do holocausto na historia mundial. 

Comenta o deseño da nova orde mundial que se fixo en Ialta e en Potsdam. 

Valora a Organización das Nacións Unidas como organismo encargado de velar pola paz 

mundial. 

Analiza o abuso que se fixo de determinados inventos científicos e tecnolóxicos. 

 

11.Guerra Fría e política de bloques 

Define os trazos xerais  e as fases da Guerra Fría. 

Elabora un eixe cronolóxico do período da Guerra Fría e sitúa nel os principais 

acontecementos. 

Analiza os trazos ideolóxicos, políticos e militares dos bloques da Guerra Fría. 

Compara as diferenzas entre o mundo capitalista e o socialista. 

Localiza nun mapa histórico os principais países de cada un dos bloques. 

Identifica, explica e sitúa nun mapa histórico os principais conflitos desta época. 

Valora o conflito dos mísiles de Cuba como o máis significativo dos conflitos da época. 

Identifica o muro de Berlín como o símbolo dun mundo dividido. 

Analiza  as consecuencias das conferencias de seguridade e cooperación de finais da Guerra 

Fría. 

Valora os cambios producidos no bloque socialista que provocaron a fin da Guerra Fría. 

Analiza e comenta os cambios que deron fin á Guerra Fría. 

 

12. Democracias liberais e mundo de benestar 

Describe as características das democracias liberais da segunda metade do século XX. 

Identifica e define as fases do desenvolvemento capitalista durante a segunda metade do 

século XX a partir de documentos e gráficas. 



 

Caracteriza os elementos constitutivos máis destacados da terceira revolución industrial. 

Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do Benestar. 

Describe e valora os movementos sociais e de protesta máis destacados que tiveron lugar nos 

países capitalistas durante a época da Guerra Fría. 

 

13. Democracias populares e países non aliñados 

Describe os trazos políticos e económicos das democracias populares. 

Analiza os casos da disidencia iugoslava e chinesa. 

Sintetiza o proceso das revolucións democráticas en Europa oriental e central. 

Coñece os elementos que explican a crise de socialismo real e a nova orde mundial xurdida 

tras a desaparición da URSS e a caída dos réxime socialista de Europa do leste. 

Compara mapas políticos da Europa do leste desde os anos oitenta ata a actualidade 

Enumera e coñece as etapas do proceso descolonizador. 

Elabora un eixe cronolóxico no que sitúa as datas de independencia dos novos Estados 

xurdidos en África e Asia como consecuencia do proceso descolonizador. 

Describe e analiza os trazos do Terceiro Mundo 

Coñece e valora as dificultades dos países do Terceiro Mundo que lle impiden saír do 

subdesenvolvemento. 

Analiza razoadamente os desequilibrios existentes entre países e as dificultades polas que 

atravesa o mundo do subdesenvolvemento. 

Localiza en mapas as zonas afectadas pola descolonización. 

Diferenza e define os diferentes sistemas políticos das principais repúblicas 

hispanoamericanas e a súa evolución no século XX. 

Identifica as principais realizacións e dificultades de América Latina durante a segunda 

metade do século XX. 

 

14. Globalización e diversidade cultural 

Describe das características do capitalismo actual. 

Analiza as características da globalización. 

Define os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado. 

Analiza e valora os movementos contrarios e alternativos á globalización. 



 

Establece relacións entre os procesos migratorios e globalización. 

Valora o papel de EE UU no contexto mundial. 

Describe os principais cambios ocorridos en Rusia tras a desaparición da URSS. 

Analiza o desenvolvemento económico de China e as súas características. 

Analiza as principais zonas de conflito bélico no mundo actual. 

Explica o proceso de constitución da U.E. enumerando os fitos máis destacados. 

Identifica os retos e problemas actuais da UE. 

Elabora un eixe cronolóxico sobre o proceso de formación da Unión Europea. 

Localiza nun mapa os países de maioría musulmá. 

Explica os trazos económicos, políticos, sociais e relixiosos do mundo islámico actual. 

Relaciona características do mundo islámico e a súa incidencia na tensión e conflitividade 

mundial. 

Describe as características da ameaza terrorista islamita. 

 

  



 

6.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación será continua e todo o proceso estará integrado na actividade diaria da 
aula: 

● observación e avaliación do traballo diario. 

● valoración das actitudes observadas e da participación activa na clase e as súas 
aportacións para integrar a materia das diferentes avaliacións do curso e de relacionar os 
contidos estudados coa actualidade internacional. 

● Valoración da capacidade de expresión oral e escrita. 

● Valoración da capacidade dedutiva e de relación con outras materias estudadas. 

● Valoración dos comentarios de texto e outros traballos voluntarios e obrigatorios 
realizados na aula e na casa. Posibilidade de realizar pequenos traballos obtendo información 
de diversas fontes 

● Valoración da capacidade do alumnado de realización de probas escritas, do seu 
dominio da expresión escrita e do vocabulario histórico. 

 

  



 

7. A METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo 
individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos 
de investigación, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo e a transferencia e a 
aplicación do aprendido. Ademais, preténdese exercitar ao alumnado nos procedementos 
habituais do historiador: natureza, tipoloxía e importancia das distintas clases de fontes, 
análise e utilización crítica das mesmas, contraste de interpretacións historiográficas e 
utilización de información procedente dos medios de comunicación de masas para achegarse 
ao coñecemento da realidade actual. 
 
As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta 
necesaria para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior 
como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
 
A natureza específica da historia -multiplicidade de factores que interveñen nunha realidade 
humana, cambio permanente mais non uniforme nin no tempo nin no espazo e 
irrepetibilidade dos feitos- condúcenos a que nesta disciplina, en canto materia de ensinanza-
aprendizaxe, debamos ter en conta as seguintes consideracións didácticas: 
 
-A forma de acceder ao coñecemento histórico non é uniforme dentro da propia disciplina. 
Inflúen a parcela espacial e cronolóxica que se considere. Non nos acercamos cos mesmos 
medios ao coñecemento histórico máis afastado no tempo e no espazo que a unha época 
próxima. Polo tanto, os medios que se utilicen non deben ser idénticos ao longo de todo o 
desenvolvemento da materia. 
 
-Na clase de Historia fanse comentarios sobre valores e sobre actitudes e ao facelo 
transmítense mensaxes. Isto fai o seu estudio vulnerable a interferencias políticas e a que, con 
frecuencia, se confundan consideracións de orde política e ideolóxica con consideracións de 
tipo educativo. Polo que se procurará tratar os temas de estudio con obxectividade e non 
emitir xuízos de valor. 

 
-A motivación é un aspecto importante para acadar unha ensinanza eficaz. Para promover que 
sexa positiva, é necesario que os temas de estudio conecten directamente cos intereses do 
alumnado. O emprego de medios audiovisuais, o achegamento a problemas do seu contorno, 
as saídas programadas, etc. constitúen estratexias motivadoras e atractivas. 
 

-Partindo destas consideracións as distintas Unidades Didácticas deben enfocarse non como 
un conxunto de feitos illados, senón como un conxunto de procesos e de problemas nos que se 
analicen as súas causas e as súas consecuencias e as relacións existentes entre elas. Para isto, 
os medios non son só materiais ( fontes e instrumentos), senón tamén conceptuais e de léxico 
propio desta disciplina que hai que adquirir comprensivamente. 

 
-Na ensinanza da Historia, e en función dos contidos a tratar, empregaremos distintas 
estratexias metodolóxicas. A exposición do profesor/a será necesaria, sobre todo, ao tratar 
contidos conceptuais de maior complexidade porque lle permitirá ao alumnado un mellor 
acceso a eles. Para outros contidos, as estratexias de descubrimento ou de indagación, 
mediante materiais que se lle proporcionen, tamén serán necesarias porque o alumnado, ao 
indagar en diversas fontes, constrúen ao seu propio coñecemento en lugar de recibir a 
información xa elaborada. 
 
-O plan de traballo dunha clase variará segundo os temas a tratar: 



 

 
-Para a ensinanza de parcelas máis antigas que é difícil que o alumnado se sitúe, ou para 
aspectos da Historia que, polo seu afastamento espazo-temporal, non teñen unha repercusión 
recoñecible no contorno, sería: 

 
A presentación dos problemas por parte do profesor/a. 
 
A consideración conxunta profesorado-alumnado das distintas alternativas posibles de 
interpretación. 

 
O acordo sobre a natureza e sobre as causas do proceso histórico en cuestión. 
 
A ilustración e comprobación das conclusións con exemplos concretos, sempre que sexan 
procesos xerais. 

 
-Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual e para o estudo de aspectos da 
historia máis próxima, a vía sería partir do concreto para chegar ao abstracto e, apoiándose en 
datos do contorno próximo, inducir a curiosidade de por que é así e ir relacionando a historia 
local cos seus condicionantes externos para intentar alcanzar unha comprensión de 
estruturas e de procesos máis amplos, pois non se pode entender o medio no que se 
desenvolve o alumnado desconectado das súas referencias máis xerais. 
 
-A primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actuará de ámbito 
motivador para o tema das mesmas e para que o alumnado manifeste as súas opinións e sexan 
conscientes do que coñecen e do que descoñecen. Así o profesor/a estará en condicións de 
axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións desta primeira sesión. A 
presentación pode ser distinta en cada caso: enquisa, visualización dun fragmento dun vídeo, 
observación de gráficos, comparación de debuxos, pinturas, fotografías etc. 

 
-Das actividades de desenvolvemento das Unidades obterase información para a avaliación en 
tres niveis: 

-Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: 
-A capacidade de descrición, de relación e de análise dos conceptos históricos. 
-A expresión e a comprensión dos mesmos tanto de forma oral como escrita. 

-Os conceptos específicos da U.D. 
-O desenvolvemento de actitudes cara á materia. 
-O traballo en grupo, no que se fai especial fincapé porque permite unha distribución 

de tarefas, axuda á asunción de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das 
actividades. 

-O funcionamento da clase. Neste caso os datos para a avaliación derivan dos dous 
niveis anteriores e proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesorado 
como para os titores. 

 
-Os instrumentos de avaliación máis adecuados dentro desta planificación son: 
-A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición dos 

contidos conceptuais e dos procedementos e, sobre todo, dos actitudinais tanto no que se 
refire ao interese pola materia como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a 
convivencia, a tolerancia, a solidariedade e a participación crítica. 

-As probas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das 
U.D. e polo tanto adoptarán formulacións semellantes, reflectirán unicamente os contidos 
traballados e estableceranse nun contexto de negociación das mesmas co alumnado a quen 



 

van orientadas. Así que calquera das actividades que se presentan  é susceptible de ser, ao 
mesmo tempo, actividade de aprendizaxe e de avaliación. 

-Os traballos de clase e os traballos voluntarios permiten un seguimento do nivel de 
organización que van acadando os alumnos/as: busca de fontes, organización dun guión, 
planificación dos pasos a seguir, corrección do emprego de información gráfica ou estatística 
etc. Débense alternar os traballos escritos con outros de exposición oral e en formatos dixitais. 

 
ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA FRONTE AO CONTEXTO DA COVID 19 

 
1. Metodoloxía a seguir no ensino a distancia. Estratexias e instrumentos. 

A metodoloxía anteriormente citada aplicaríase para o ensino de tipo presencial. Mais, neste 
novo escenario de acontecementos poden darse dúas posibles variantes: 

- Un tipo de ensinanza mixta. 

- Ensino a distancia ou telemático. 

A metodoloxía de traballo que se seguirá no ensino a distancia baséase fundamentalmente nos 
recursos dixitais:  

 - Aprendizaxe por tarefas semanais, 

 - Aprendizaxe por Proxectos de maior ou menor duración segundo a temática, 
 - Traballos colaborativos dende diversas aplicacións 
 - Vídeos explicativos de materia e de instrucións de tarefas e proxectos, 
 - Encontros- titorías cos grupos a través da aplicación designada pola Consellería, 
 - Utilización da Aula Virtual para: 

  - a presentación e almacenaxe de materiais, vídeos, 
  - entrega de tarefas e probas. 
  - comunicación co alumnado. 

A ensinanza mixta ou combinada aplicaríase no caso de que parte do alumnado quede 
temporalmente na casa (por enfermidade e protocolo a seguir da xestión da Covid 19) co que 
se levaría a cabo a metodoloxía argumentada para o ensino a distancia; e a outra parte que 
asiste ao centro seguiría a metodoloxía prevista para o ensino presencial.  

2. Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza 
telemática.  
 

Unha vez detectado ao inicio do curso aquel alumnado con problemas de conectividade, o 
mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso será o 
seguinte:  

 
Farase chegar os apuntamentos explicativos e actividades de cada Unidade Didáctica de forma 
impresa. As familias poden, se as circunstancias o permiten, achegarse ao centro educativo 
para recoller os materiais impresos na Conserxería do centro, ou, se é o caso, se lle fará chegar 
ao domicilio por correo ordinario.  
 
O alumnado deberá facer chegar ao docente da materia á súa volta ao centro (se é un período 
curto) ou semanalmente (de tratarse dun período máis longo) as actividades realizadas para 
ser avaliadas. 

 
O/A docente tamén utilizará a vía telefónica para o seguimento do alumnado comprobando,  
deste xeito, non só o seu seguimento académico senón tamén no eido emocional.  



 

 
8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

O libro de texto é: “ Historia do Mundo Contemporáneo” de Ed. Santillana. 

Ademais empregaranse recursos audiovisuais (vídeos, presentacións...) así como documentos, tanto 
textuais como gráficos. 

 

9.-TEMPORALIZACIÓN 

 

1º Trimestre: Unidades de 1 á 5 

2º Trimestre: Unidades de 5 á 10 

3º Trimestre: Unidades da 11 á 14 

 

10.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 

En cada avaliación haberá polo menos unha proba escrita, no caso de haber máis estas farán media 
entre si. As probas escritas combinarán as cuestións teóricas coa práctica de comentario de 
documentos históricos (en proporción variable segundo a unidade), primando este último 
aspecto sobre o anterior, e tendo en conta o dominio do alumnado sobre esta parte a medida 
que se desenvolve o curso. 

O tipo de probas escritas a realizar poderán ser variadas: 

o comentarios de textos de fontes primarias e secundarias 

o comentarios de gráficos, mapas, fotografías 

o definir e relacionar conceptos 

o ordenar cronoloxicamente feitos históricos 

o análise de causas ou consecuencias de acontecementos e procesos históricos 

o comparar sistemas económicos, políticos ou sociais 

Na cualificación final, o 70% da nota corresponderase co dominio dos conceptos e procedementos 
demostrados no exame ou exames, e o 30% restante coa valoración do traballo diario na aula 
e os traballos presentados en cada avaliación. 

Cada avaliación ten asociada unha proba escrita de recuperación se o alumno non acada os 
obxectivos mínimos fixados; a cualificación, a efectos de nota final de curso, calcularase coa 
nota da proba de recuperación que anula a da proba escrita ordinaria non superada. As 
recuperacións tamén poderá facelas o alumnado aprobado para acadar unha cualificación 
final máis alta. Ao remate do curso, terán dereito a unha proba final de recuperación os 
alumnos e alumnas que a lo menos teñan unha avaliación aprobada.   

A nota da avaliación final de curso será a media das cualificacións obtidas nos tres trimestres ou a 
conseguida unicamente no exame ordinario final. 

No caso de que o docente constate que un alumno ou alumna copia nunha proba escrita, ben de 
maneira tradicional (chuleta, falar con algún compañeiro/a, intentos de cambiazo…) ou 
empregando medios electrónicos (móbil, pinganillo, smartwatch…), o exame será cualificado 
cun 0. Na proba ordinaria de xuño de final de curso e na extraordinaria de setembro a 
cualificación será tamén de 0. 



 

O alumnado poderá realizar unha proba extraordinaria da materia se non queda superada  na 
avaliación continua. Este exame será elaborado polo Departamento e a nota será unicamente 
a desta proba escrita. 

 

11.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

O seguimento e valoración do noso traballo será levado a cabo segundo os seguintes 

indicadores de logro: 

• Identifica na programación obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe adaptados ás características do grupo de alumnos aos que vai dirixida a 

programación. 

• Describe as medidas para atender tanto os alumnos cun ritmo máis lento de 

aprendizaxe coma os que presentan un ritmo máis rápido. 

• Emprega materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e 

en canto a tipo de texto (continuo, descontinuo). 

• Emprega materiais adecuados para favorecer o desenvolvemento das competencias 

clave e a transferencia das aprendizaxes do contorno escolar ao sociofamiliar e profesional. 

• Estimula tanto o pensamento lóxico (vertical) coma o pensamento creativo (lateral). 

• Fomenta, a través da súa propia conduta e as súas propostas de experiencias de 

ensino-aprendizaxe, a educación en valores. 

• Favorece a participación activa do alumno para estimular a implicación na construción 

das súas propias aprendizaxes. 

• Enfronta o alumno coa resolución de problemas complexos da vida cotiá que esixen 

aplicar de forma conxunta os coñecementos adquiridos. 

• Establece canles de cooperación efectiva coas familias para o desenvolvemento da 

educación en valores e no establecemento de pautas de lectura, estudo e esforzo na casa, 

condicións para favorecer a iniciativa e autonomía persoal. 

• Propón actividades que estimulen as distintas fases do proceso de construción dos 

contidos (identificación de coñecementos previos, presentación, desenvolvemento, 

profundamento, síntese). 

• Dálles resposta aos distintos tipos de intereses, necesidades e capacidades dos 

alumnos. 

• Orienta as actividades ao desenvolvemento de capacidades e competencias, tendo en 

conta que os contidos non son o eixe exclusivo das tarefas de planificación senón un elemento 

máis do proceso. 

• Estimula a propia actividade construtiva do alumno superando a énfase na actividade 

do profesor e o seu protagonismo. 

 

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de 

decisións para introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso 

de xeito continuo. 

Con iso pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso 

educativo. Todos estes logros e dificultades que se atoparon serán recollidos na Memoria 

Final do curso, xunto coas correspondentes Propostas de Mellora de cara a que, cada curso 



 

escolar, a práctica docente aumente o nivel de calidade.  

 

12.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

 
O alumnado que teña pendente a asignatura de Historia Contemporánea fará polo menos 

unha proba escrita que se realizará en maio; dita proba estará asociada á presentación dun 

caderno de exercicios da materia que será presentado polo alumno/a, unha parte no mes de 

xaneiro e a outra no momento do exame. A proba resultará aprobada se acada unha 

cualificación de 5 puntos e se presentan o caderno de exercicios. O profesorado orientará e 

solucionará as dúbidas do alumnado fora do horario lectivo. 

 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. ACTIVIDADES PARA PENDENTES 

APELIDOS E NOME:       CURSO: 

1ª PARTE,  de Xaneiro de 2022 

TEMA 2: Revolucións liberais e nacionalismo 

1. Causas e fases da Revolución Americana e características da súa Constitución. 

2. Causas en detalle da Revolución Francesa. 

3. Describe as diferentes etapas da República Francesa: Convención, Diretorio e 

Consulado. 

4. Desenvolvemento do imperio de Napoleón e características da Restauración 

Absolutista. 

5. Desenvolvemento das vagas revolucionarias de 1820, 1830 e 1848. 

6. Proceso de unificación italiana e alemá. 

TEMA 3: A Revolución Industrial 

1. Todos os factores que favoreceron a aparición da Revolución Industrial. 

2. Avances na industria textil, siderúrxica e transportes. 

3. A difusión da industrialización por Europa. 

4. Características do liberalismo económico e o capitalismo. 

TEMA 4: Segunda Revolución Industrial e Imperialismo 

1. Cambios durante a segunda fase da Revolución Industrial nos sectores xa existentes, os 

novos e fontes de enerxía. 

2. Estados Unidos, Alemaña e Xapón como novas potencias industrriais. 

3. Describe todas as causas do desenvolvemento do Imperialismo europeo. 

4. O reparto de África. 

5. A expansión imperialista en Asia. 

6. Consecuencias do Imperialismo. 

7. O imperialismo desenvolvido por Xapón e os Estados Unidos. 

TEMA 5: Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro. 



 

1. A sociedade de clases. 

2. Diferenza entre socialismo utópico, socialismo científico ou marxismo e anarquismo. 

3. Desenvolvemento do movemento obreiro desde as friendly societies ata a aparición 

dos primeiros sindicatos legais. 

4. A I Internacional: orixes, obxectivos e problemas. 

5. A II Internacional: a importancia do socialismo, as diferentes tendencias e 

desaparición. 

TEMA 6: As grandes potencias 

1. A Inglaterra vitoriana: grande potencia mundial, reformas políticas e cuestión 

irlandesa. 

2. Francia: do II Imperio ata a III República. 

3. O II Reich alemán: forza económica e política, actuacións de Bismarck e cambios con 

Guillerme II. 

4. Os imperios plurinacionais: características e problemas dos imperios austrohúngaro, 

ruso e turco. 

5. Estados Unidos: a conquista do Oeste e a guerra de Secesión. 

6. Desenvolvemento dos sistemas bismarckianos. 

TEMA 7: A I Guerra Mundial 

1. Causas que propiciaron a I Guerra Mundial. 

2. Características do conflito e fases. 

3. Os tratados de paz e o novo mapa europeo. 

4. Describe as consecuencias da guerra. 

5. A Sociedade de Nacións e os problemas da posguerra en Europa. 

 

 

 

  



 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. ACTIVIDADES PARA PENDENTES 

APELIDOS E NOME:       CURSO: 

ENTREGAR O DÍA DA PROBA                      2ª PARTE:  de abril de 2022 

TEMA 8: A Revolución Rusa e a URSS 

1. Características da Rusia tsarista e oposición. 

2. A Revolución de 1905. 

3. A Revolución de Febreiro de 1917 ata a toma de poder polos bolxeviques. 

4. Cambios políticos con Lenin ao poder. 

5. Diferenza entre comunismo de guerra e NEP. 

6. Stalin: características da súa política e a súa economía. 

TEMA 9: A economía de entreguerras. A Gran Depresión 

1. Os problemas económicos europeos despois da Gran Guerra. 

2. Causas e desenvolvemento do crac de 1929. 

3. Características da Gran Depresión e efectos sobre a economía internacional. 

4. As teorías de Keynes e a posta en práctica do New Deal. 

TEMA 10: O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi 

1. Os problemas europeos que favoreceron o auxe das ditaduras. 

2. Características dos fascismos e apoios sociais. 

3. O ascenso ao poder de Mussolini e desenvolvemento da súa ditadura. 

4. Os inicios do nazismo en Alemaña, o seu progresivo control do goberno e evolución. 

TEMA 11: A II Guerra Mundial 

1. As orixes e causas desta Guerra. 

2. Características e fases deste conflito. 

3. As consecuencias da Guerra. 

4. O desenvolvemento das conferencias de paz e creación da ONU. 

TEMA 12: A Guerra Fría 

1. Características, organismos dentro de cada bloque e fases desta etapa. 

2. Conflitos destacados do período de máxima tensión. 

3. Cambios e problemas da fase de coexistencia pacífica. 

4. Desenvolvemento da fase final. 

TEMA 14: Descolonización e terceiro mundo 

1. Concepto, causas e etapas deste proceso. 

2. A descolonización de Asia. 

3. Oriente Próximo e o Magreb. 

4. A independencia da África subsahariana. 

5. A problemática da herdanza colonial.  



 

13.-  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

A finalidade da avaliación inicial é identificar os coñecementos previos do alumnado a partires dos 

cales construír o proceso de aprendizaxe significativo. O instrumento que permitira, ademais, 

detectar as posibles dificultades ou carencias conceptuais e/ou instrumentais do alumnado será unha 

proba escrita estruturada de maneira que abranga distintos procedementos: 

 

 

14.-TRATAMENTO DA DIVERSIDADE: 

Os contidos de esta materia trataranse en diferentes niveis de profundidade segundas  
necesidades do alumnado. 
Farán actividades para sintetizar as grandes ideas da unidade, para reter os conceptos clave e 
aprender a situar cronoloxicamente o tema.   
Tamén farán actividades de balance e de relación con temas anteriores con exercicios de 
repaso para consolida-las habilidades procedimentais básicas. 
É fundamental para algúns alumnos reforzar os coñecementos teóricos coa elaboración de 
mapas históricos e xeográficos. 
Tentarase familiarizar ó alumnado cos métodos de traballo histórico, no que se presentan 
actividades de forma  gradual e con diferentes niveis de complexidade os contidos 
procedimentais. 
O uso das Tics e a recomendación de lecturas históricas noveladas poden axudar a que teñan 
unha visión máis plástica e atractiva dos feitos estudados. 

 

 

15.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, PLAN DAS TICs, PROXECTO LINGÜÍSTICO E 
PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO: 

Seguindo as indicacións do proxecto de integración das Tics e do Plan Lector, eco apoio do libro 
de texto, de material videográfico, mapas murais, testemuñas familiares e páxinas web 
adaptadas, tentarase facer máis próxima a asignatura ó alumno. A lectura da prensa diaria 
facilitará que o alumno valore a importancia do coñecemento histórico, aprenda a comentar 
os documentos e que se familiarice coa linguaxe política e económica. En cada tema do curso o 
profesor recomendará un listado de películas e novelas que documentan diferentes aspectos 
da teoría histórica. Na clase faranse lecturas e comentarios de textos históricos e se 
proxectará material fílmico relativo a cada época. 

Respecto do Plan de Convivencia do Centro salientar que actualmente atópase en proceso de 
elaboración, pero que unha vez estea aprobado procurarase contribuír o cumprimento dos 
seus obxectivos.      

 

16.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS: 

Ante a incertidume pola evolución da situación actual fronte a Covid 19 poderán 
desenvolverse ou non as seguintes actividades: algunha visita ao Arquivo do Reino de Galicia, 
ao Museo Militar ou a algunha exposición vinculada á materia. 
 

 

 



 

 
17.- CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN: 
 
Para avaliar a presente programación terase en conta: 
- O seguimento trimestral da mesma, por parte dos profesores que impartan a 
asignatura, valorando os obxectivos acadados, a correcta secuenciación da materia, os propios 
recursos empregados e a metodoloxía didáctica empregada, así como tamén, o nivel da clase e 
dificultades atopadas. O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o 
estime oportuno. Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas 
cuestións. 
- Ao final de Curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que 
terá en conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos 
acadados e dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións 
oportunas para os vindeiros cursos. 
 
  



 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN NO CONTEXTO DA COVID 19 

Procedementos e instrumentos de avaliación                                                                                                

Os procedementos a seguir para unha modalidade a distancia ou mixta son os previstos no 
apartado de avaliación na PD de modalidade presencial, modificándose a parte referida a 
probas escritas. 

Traballo diario reflectido na entrega das tarefas e actividades semanais: 20% da nota de 
avaliación na primeira avaliación e 10% nas seguintes. 

Traballo obrigatorio de realización dun proxecto: 10% da nota de avaliación no 2º e 3º 
trimestre. 

Proxectos ou probas presenciais ou telemáticas deseñadas polo docente: 80%. 

Os instrumentos son os anteriormente citados na modificación da metodoloxía desta 
programación: actividades, probas, traballos presentados en formato dixital usando 
aplicacións diversas a través da Aula Virtual, que amosen os logros adquiridos nas 
competencias clave. 

Plan de reforzo e recuperación  

Non é necesario levar a cabo dito plan ao tratarse dunha etapa educativa nova, de ensinanza 
obrigatoria a ensinanza post-obrigatoria. 

Mínimos imprescindibles establecidos no caso dunha ensinanza a distancia ou mixta 

Aqueles referidos nesta mesma programación no apartado 5 de Grao mínimo dos estándares 
de aprendizaxe para superar a materia. 

Revisión dos obxectivos da materia 

Empregarase o mesmo proceder que no apartado 17 de criterios para avaliar a programación. 
Modificando unicamente o tempo de revisión dos resultados obtidos cada avaliación de forma 
mensual e non trimestral e tendo presente aquel alumnado con atención á diversidade e aquel 
que tivese dificultades derivadas da fenda dixital. 

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

Seguirase o mesmo procedemento que co resto do alumnado pero cun seguimento máis 
individualizado. 

 
 


