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1. INTRODUCIÓN 

Un dos obxectivos fundamentais da materia de Historia de España é o coñecemento e a comprensión dos feitos e procesos históricos desenvolvidos 

desde a Prehistoria ata os nosos días, un marco temporal moi amplo que impide achegarse a todos eles con mesmo nivel de profundidade. 

No tratamento desta materia resulta de vital importancia o manexo de moi diferentes fontes de información, destacando as primarias como fonte 

de coñecemento que o alumnado debe analizar e comentar para reconstruír os feitos e procesos históricos. Complemento de grande interese son 

tamén as fontes documentais audiovisuais e cinematográficas para complementar a visión de períodos históricos ou feitos máis puntuais. 

A materia de Historia de España constitúe un destacado eixe vertebrador para o coñecemento da sociedade, xa que contempla a realidade 

humana e social desde unha perspectiva integradora e global, visión que se complementa coas achegas doutras disciplinas como a Historia da 

Arte, a Economía, a Socioloxía ou a Ecoloxía. 

Neste curso trátanse aspectos históricos dos que algúns deles xa son coñecidos polo alumnado desde a Educación Secundaria e outros resultan 

novos. No primeiro caso trátase de afondar nos coñecementos xa adquiridos e, no segundo, en abordar novas cuestións que deben resultar de 

interese para a súa formación. 

A Historia desenvolve múltiples competencias, unhas de forma moi específica –a competencia social e cívica- e outras que tamén están moi 

presentes no traballo do alumnado: a competencia en ciencia e tecnoloxía, a de conciencia e expresións culturais, a dixital, a do sentido da iniciativa 

e espírito emprendedor, ademais daquelas que están presentes na maioría das materias do currículo de Secundaria: comunicación lingüística e 

aprender a aprender. Neste sentido, procúrase que, especialmente a través do deseño dos estándares de aprendizaxe, o alumnado traballe e adquira 

contidos de carácter transversal directamente relacionados coas materias destas disciplinas: a comprensión lectora, a expresión escrita e oral, a 

educación cívica e constitucional, o traballo con TIC e o emprendemento. 

 

 

 

 

 

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

RELACIÓN COA HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º CURSO 



Con respecto aos obxectivos xerais do Bacharelato, a materia de Historia de España debe contribuír a desenvolver no alumnado 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. 

g. 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. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 

elixida. 



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. 

m. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 

mesmo e sentido crítico. 

n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 

cultural. 

p. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 

En canto ás competencias clave, nesta materia trabállanse, con diferente grao de intensidade, as seguintes: 

CSC. Competencia social e cívica. 

CCL. Competencia en comunicación lingüística. 

CAA. Competencia de aprender a aprender. 

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. MÉTODOS E FERRAMENTAS PROPIAS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

d,e,g,h,i,l,m 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 aqueles que se 

producen ao mesmo tempo (sincronía). 
➢ 1.1.2.Elabora eixes cronolóxicos nos que 

situar 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 

CCL 

CAA 

CMCCT 

 

d,e,g,h,i,l,m 2.As fontes de información ➢ 2.1.Localizar, seleccionar e 

analizar información escrita,  

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. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

 



➢ 2.1.7.Mostra interese por coñecer os 

antecedentes históricos 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 necesaria a 

formación histórica para adoptar unha 

posición social crítica propia. 

d,e,g,h,i,l,m 3.Vocabulario específico da 

materia 

➢ 3.1.Utilizar o vocabulario 

histórico e artístico con precisión. 

➢ 3.1.1. Define termos e conceptos 

específicos de cada unidade. 

➢ 3.1.2.Emprega correctamente o 

vocabulario específico dos contidos 

históricos traballados. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

 

 

 

 

 

 



4. UNIDADES DIDÁCTICAS DA PROPOSTA CURRICULAR 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, 

COMPETENCIAS CLAVE E CARGA HORARIA 

 
NOTA: As unidades didácticas que se impartirán no presente curso serán as indicadas polo Grupo de Traballo de Historia da CIUGA para a ABAU. 

 

 

1. Hispania e Gallaecia na antigüidade 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ As orixes do poboamento peninsular e os vestixios das primeiras culturas. 

▪ As principais culturas prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 

▪ O  impacto da romanización na península ibérica. 

▪ A chegada e asentamento de pobos de orixe xermánica no territorio peninsular. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

n 

p 

 

1.1. As primeiras culturas. 

- Os inicios do poboamento 

peninsular 

- Colonización de pobos do 

Mediterráneo oriental 

- A Idade do Ferro 

- Os pobos prerromanos 

- O dominio cartaxinés 

 

▪ 1.1.Comprender a dificultade de 

coñecer as orixes do poboamento 

peninsular e coñecer os vestixios 

das primeiras culturas 

peninsulares. 

 

▪ 1.1.1.Comprende a dificultade de 

coñecer as orixes do poboamento 

peninsular e os vestixios das primeiras 

culturas. 

▪ 1.1.2.Diferencia as orixes míticas das 

culturas e pobos peninsulares dos 

coñecementos obtidos a través de fontes 

científicas e históricas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

 

 



▪ 1.1.3.Coñece as principais culturas 

prerromanas de Hispania e de Gallaecia. 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

p 

1.2. A romanización 

- A Hispania romana 

- A Gallaecia romana 

▪ 1.2. Valorar o impacto da 

romanización na península ibérica 

e recoñecer algúns dos máis 

destacados vestixios da 

civilización romana. 

▪ 1.2.1.Describe as etapas da conquista 

romana de Hispania e Gallaecia. 

▪ 1.2.2.Identifica e valora as 

transformacións do hábitat, así como as 

consecuencias económicas e  sociais da 

romanización. 

▪ 1.2.3.Analiza e comenta o impacto 

cultural da presenza de Roma en 

Hispania e Gallaecia. 

▪ 1.2.4.Selecciona algunha obra do 

legado romano e comenta o seu 

impacto. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

p 

1.3. Os reinos xermánicos 

- O reino dos suevos en 

Gallaecia 

- O reino dos visigodos 

 

▪ 1.3.Comprender e valorar a 

chegada e asentamento de pobos 

de orixe xermánica no territorio 

peninsular. 

▪ 1.3.1.Identifica os principais pobos 

xermánicos que penetraron en Hispania. 

▪ 1.3.2.Analiza e comenta os trazos do 

reino suevo de Gallaecia. 

▪ 1.3.3.Explica a organización e 

dificultades do reino visigodo en 

Hispania. 

▪ 1.3.4.Elabora un eixe cronolóxico no 

que sitúe os principais acontecementos 

comprendidos entre o inicio da 

conquista romana e a fin dos reinos 

xermánicos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

CMCCT 

 



 

 

2. Al-Andalus e os reinos cristiáns medievais 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ As singularidades da convivencia de cristiáns e musulmáns durante a Idade Media peninsular. 

▪ O avance e rápido dominio musulmán na península despois de 711. 

▪ O  modelo social, económico e cultural dos reinos cristiáns en contraste co modelo dos reinos e territorios musulmáns. 

▪ O desenvolvemento económico e cultural alcanzado pola sociedade hispana de al-Andalus. 

▪ Os vestixios máis destacados da civilización musulmá presentes na actualidade. 

▪ A orixe, evolución e características das diferentes unidades territoriais que se foron configurando na península Ibérica. 

▪ A especificidade do reino de Galicia durante a Idade Media. 

▪ O Camiño de Santiago como vía cultural e artística e os estilos que se configuraron ao seu arredor: o Románico e o Gótico. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

2.1.O esplendor de al-

Andalus e a formación dos 

reinos  cristiáns 

- Conquista e ocupación 

islámica 

- Emirato e califato de 

Córdoba 

- A orixe dos reinos 

cristiáns 

- Reconquista e repoboación 

- As campañas de Almanzor 

e a fin do califato de 

Córdoba 

▪ 2.1.Coñecer os trazos e evolución 

do dominio musulmán e a orixe 

dos reinos cristiáns. 

 

▪ 2.1.1. Explica o inicio e evolución da 

conquista musulmá da península ibérica 

▪ 2.1.2.Caracteriza as etapas do dominio 

musulmán e resume os cambios 

económicos, sociais e culturais de al-

Andalus. 

▪ 2.1.4.Comprende a orixe dos reinos 

cristiáns e sintetiza a súa evolución. 

▪ 2.1.4.Analiza a presenza musulmá en 

Galicia. 
▪ 2.1.5.Selecciona unha obra de arte 

islámica e comenta os seus valores e 

características. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 

 



-A presenza musulmá en 

Galicia 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

2.2.A expansión cristiá e a 

fin de al-Ándalus 

- Taifas, parias e reinos 

cristiáns 

- A loita contra os 

almorábides 

- Creación da Coroa de 

Aragón e independencia de 

Portugal 

- A loita contra os 

almohades 

- Creación da Coroa de 

Castela e conquista de 

Andalucía e Levante 

- Cartas de poboamento, 

doazóns e repartimentos 

- A expansión 

catalanoaragonesa 

-  O reino nazarí de Granada 

▪ 2.2.Explicar a evolución e 

expansión dos reinos cristiáns 

▪ 2.2.1.Identifica as unidades políticas 

que se foron configurando no territorio 

cristián reconquistado. 

▪ 2.2.2.Explica os sistemas de 

repoboación cristiá e as súas 

consecuencias. 

▪ 2.2.3.Analiza  as consecuencias das 

invasións musulmás de almorábides e 

almohades. 

▪ Representa unha liña do tempo desde 

711 ata 1492 situando nunha ringleira 

os principais acontecementos relativos a 

al-Ándalus e noutra os relativos aos 

reinos cristiáns. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 2.3.Sociedade e monarquía 

feudal 

- A sociedade feudal 

- A monarquía feudal 

- Da ruralización ao 

desenvolvemento urbano e 

comercial 

▪ 2.3.Coñecer os trazos básicos da 

economía, sociedade e política da 

época feudal. 

▪ 2.3.1.Identifica e caracteriza os trazos 

básicos do feudalismo peninsular. 

▪ 2.3.2.Elabora un cadro-síntese coas 

características dos grupos sociais no 

feudalismo. 

▪ 2.3.3.Explica a orixe e características do 

réxime señorial e da monarquía feudo-

vasalática. 

▪ 2.3.4. Compara a organización política 

da Coroa de Aragón e a de Castela ao 

remate da Idade Media. 

CSC 

CAA 

CCL 

 



a,b,c,d,e,h,i,m 2.4.A crise dos séculos XIV 

e XV 

- A crise demográfica e a 

Peste Negra 

- Crise e recuperación 

económica 

- Crise política e revoltas 

nobiliarias 

- Crise e revoltas sociais 

▪ 2.4.Identificar os problemas 

políticos, sociais e demográficos 

de finais da Idade Media. 

▪ 2.4.1.Describe as causas da crise 

demográfica do século XIV e valora as 

súas consecuencias. 

▪ 2.4.2.Sintetiza as crises políticas dos 

reinos cristiáns e as guerras orixinadas. 

▪ 2.4.3.Identifica os principais focos de 

tensión social e describe as súas 

características. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

2.5.A Galicia medieval 

- Un reino sen rei 

- Os señores de Galicia 

- As peregrinacións a 

Compostela 

- Reactivación da vida 

urbana 

- As dificultades do século 

XIV 

- A revolta dos irmandiños 

▪ 2.5.Sintetizar os trazos específicos 

da Galicia medieval 

▪ 2.5.1.Identifica e valora a evolución 

política do reino de Galicia na Idade 

Media. 

▪ 2.5.2.Explica e valora as consecuencias 

da existencia dos foros. 

▪ 2.5.3.Valora o fenómeno das 

peregrinacións a Compostela. 

▪ 2.5.4.Busca información para elaborar 

un breve dossier sobre a revolta 

irmandiña. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

p 

2.6. O Camiño de Santiago ▪ 2.6.Describir a orixe e evolución 

do Camiño de Santiago e as 

manifestacións culturais e 

artísticas con el vinculadas, 

especialmente a arte románica e 

gótica. 

▪ 2.6.1.Valora o Camiño de Santiago 

como vía cultural e artística. 

▪ 2.6.2.Describe as características dos 

estilos Románico e Gótico. 

▪ 2.6.3.Busca e selecciona unha obra 

románica e outra gótica para analizar e 

comentar as súas características e 

diferenzas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

 



 

 

3. Os Reis Católicos e a Monarquía hispánica 

Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ O reinado dos Reis Católicos como o tránsito da Idade Media á Idade Contemporánea e o inicio da formación do Estado moderno, coa 

transformación dos órganos de goberno e o reforzo da autoridade nos monarcas. 

▪ O proceso de exploración e conquista das terras descubertas en América e as súas consecuencias. 

▪ O modelo político instaurado polos monarcas Austrias na Monarquía hispánica. 

▪ Os distintos territorios que formaron parte da Monarquía hispánica nos séculos XVI e XVII. 

▪ A posición internacional da Monarquía hispánica, hexemónica no século XVI e de dificultades e guerras continuas no século XVII. 

▪ O papel de Galicia na política internacional dos monarcas Austrias. 

▪ O Humanismo renacentista e a Contrarreforma católica, así como os estilos artísticos da época. O Renacemento e o Barroco. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

3.1. Os Reis Católicos 

- Unión dinástica 

- Pacificación dos reinos e 

sometemento dos señores 

feudais 

- Dominación de Galicia 

- Establecemento da 

Inquisición e expulsión dos 

xudeus 

- Reorganización político 

administrativa 

- Ampliación territorial 

- Descubrimento de 

América e reparto do 

mundo 

▪ 3.1.Analizar o reinado dos Reis 

Católicos como unha etapa de 

transición entre a Idade Media e o 

Antigo Réxime destacando os 

trazos herdados e os feitos que 

marcan o camiño da modernidade. 

 

▪ 3.1.1. Define o concepto de unión 

dinástica e describe as características do 

novo tipo de goberno establecido polos 

RR CC. 

▪ 3.1.2.Analiza a actuación dos RR CC en 

relación con Galicia. 
▪ 3.1.3.Analiza as consecuencias da 

ampliación territorial levada a cabo 

durante o seu reinado. 

▪ 3.1.4.Valora os acontecementos de 

1492 e o reparto do novo mundo con 

Portugal. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



- A política matrimonial e o 

problema sucesorio 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.2. A Monarquía dos 

Austrias. 

- A Monarquía hispánica. 

Trazos xerais 

- Carlos I e o Imperio 

universal 

- A Monarquía católica de 

Filipe II 

- A hexemonía dinástica de 

Filipe III 

- Filipe IV e a loita polo 

mantemento da hexemonía 

- Carlos II e o problema 

sucesorio 

▪ 3.2.Coñecer os trazos xerais da 

Monarquía hispánica. 

▪ 3.2.1.Describe as bases políticas, 

sociais, económicas da Monarquía 

hispánica nos séculos XVI e XVII. 

▪ 3.2.2.Destaca os feitos máis salientables 

dos reinados de Carlos I e Filipe II 

▪ 3.2.3.Caracteriza os reinado de Filipe 

III e Filipe IV, con especial atención ás 

propostas do Conde-Duque. 

▪ 3.2.4.Analiza a perda de hexemonía e o 

sistema de Westfalia-Pirineos e o 

problema sucesorio á morte de Carlos 

II. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 3.3. Conquista e explotación 

da América española 

- A conquista da América 

española 

- O goberno das Indias 

- A explotación das Indias 

- A evanxelización 

 

 

▪ 3.3.Caracterizar as fases da 

conquista e os trazos da 

explotación das colonias 

americanas. 

▪ 3.3.1.Elabora un eixe do tempo coas 

fases da conquista americana e os feitos 

máis significativos. 

▪ 3.3.2.Explica o modelo de dominio e de 

explotación e as críticas formuladas 

contra ela. 

▪ 3.3.3.Valora o intercambio Europa-

América a través da selección e 

comentario dalgún dos produtos 

intercambiados. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

3.4. A Galicia dos Austrias 

- Organización 

administrativa do Reino 

- Galicia e a explotación das 

colonias 

▪ 3.4.Coñecer os trazos e feitos máis 

significativos de Galicia durante 

os reinados dos monarcas da casa 

de Habsburgo. 

▪ 3.4.1.Describe a organización 

administrativa do reino de Galicia. 

▪ 3.4.2.Analiza o papel de Galicia no 

contexto xeral das guerras da 

Monarquía hispánica. 

CSC 

CAA 

CCL 

 



- Galicia e as guerras dos 

Austrias 

- Sociedade agraria e novos 

cultivos 

▪ 3.4.3.Valora a introdución en Galicia de 

produtos americanos e os seus efectos 

sobre a demografía e a sociedade. 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 
p 

3.5.Humanismo e 

Contrarreforma 

- O Humanismo 

- O Renacemento 

- A Contrarreforma católica 

- O Barroco 

▪ 3.5.Identificar os trazos do 

Humanismo e da Contrarreforma 

e dos estilos artísticos do 

Renacemento e do Barroco. 

▪ 3.5.1.Caracteriza o movemento do 

Humanismo e da Contrarreforma no 

contexto xeral da súa época. 

▪ 3.5.2.Describe as características dos 

estilos do Renacemento e do Barroco. 

▪ 3.5.3.Busca e selecciona unha obra 

renacentista e outra barroca para 

analizar e comentar as súas 

características e diferenzas. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CCEC 

 



 

 

4. A Monarquía borbónica no Antigo Réxime 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ Os trazos fundamentais que definen o Antigo Réxime hispano. 

▪ O modelo de organización que introduce a nova dinastía borbónica na Coroa de España. 

▪ O esforzo reformista iniciado polos ilustrados españois e galegos, así como as dificultades e limitacións con que se atoparon. 

▪ O impacto que a Revolución francesa de 1789 tivo sobre a sociedade e sobre a monarquía españolas. 

▪ As diferentes consecuencias que o novo modelo político centralista e uniforme tivo para os distintos reinos, señoríos e territorios peninsulares 

▪ A evolución da situación internacional da Monarquía borbónica española durante o século XVIII. 

▪ A situación de Galicia durante o século XVIII e os feitos máis destacables relacionados cos acontecementos da nova dinastía. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.1. O Antigo Réxime 

- Sistema económico 

predominantemente agrario 

- Réxime demográfico 

antigo 

- Sociedade estamental 

- Analfabetismo e 

relixiosidade 

▪ 4.1.Describir os trazos xerais do 

Antigo Réxime. 

 

▪ 4.1.1. Valora a persistencia dun sistema 

económico predominantemente agrario. 

▪ 4.1.2.Caracteriza o Antigo Réxime 

desde o punto de vista demográfico e 

social. 

▪ 4.1.3.Identifica os trazos da persistencia 

do réxime señorial. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



- Persistencia do réxime 

señorial 

- Monarquía absoluta e 

soberanía real 

a,b,c,d,e,h,i,m 4.2.Os Borbóns e a Coroa 

de España no século XVIII 

- Filipe V e o centralismo 

borbónico 

- Fernando VI e o pacifismo 

- Carlos III e o reformismo 

Ilustrado 

- Carlos IV e o impacto da 

Revolución francesa 

 

▪ 4.2.Analizar os cambios no 

modelo de organización política 

que introduce a nova dinastía e os 

feitos máis destacados do reinado 

dos primeiros monarcas Borbón 

en España. 

▪ 4.2.1.Analiza o cambio dinástico e as 

dificultades no inicio da nova dinastía. 

▪ 4.2.2.Describe as reformas do novo 

Estado borbónico. 

▪ 4.2.3. Destaca os feitos máis 

salientables dos reinados de Filipe V e 

Fernando VI. 

▪ 4.2.4.Caracteriza o reinado de Carlos 

III, con especial atención ás propostas  

das reformas ilustradas e as dificultades 

para levalas a cabo. 

▪  4.2.5.Analiza o reinado de Carlos IV 

no contexto dos sucesos iniciados coa 

Revolución de 1789. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

4.3.A Galicia borbónica 

- As realizacións dos 

Borbóns en Galicia 

- Galicia e as guerras dos 

Borbóns 

- Fidalgos e comerciantes 

- A Ilustración en Galicia 

 

▪ 4.3.Coñecer as principais 

realizacións dos Borbóns en 

Galicia e valorar o labor dos 

ilustrados galegos e das 

institucións máis destacadas. 

▪ 4.3.1.Identifica e describe as principais 

realizacións dos primeiros Borbóns en 

Galicia. 

▪ 4.3.2.Comenta o papel de fidalgos e 

comerciantes como grupos máis activos 

da sociedade galega do século XVIII. 

▪ 4.3.3.Identifica os principais ilustrados 

galegos e as súas propostas e valora as 

realizacións das principais institucións 

ilustradas galegas. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



 

 

5. Inicios e consolidación do réxime liberal 

 
Presentación 

▪ A natureza do cambio histórico que experimenta a sociedade e o Estado neste período. 

▪ A situación española deses momentos en relación coa situación internacional: o Imperio de Napoleón e a Europa dos Congresos. 

▪ Os factores que contribúen á especificidade da revolución liberal española. 

▪ As distintas ideoloxías políticas a comezos de XIX: absolutistas, liberais e reformistas (jovellanistas, afrancesados). 

▪ A  transcendencia política e económica da independencia das colonias españolas de América. 

▪ As ideoloxías políticas dominantes e as minoritarias do século XIX en España. 

▪ As características do Estado liberal moderado en comparación con outros modelos de réxime representativo (progresista e democrático). 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

5.1. Crise do Antigo 

Réxime e revolución liberal 

- Liberalismo: principios e 

institucións 

- A crise da monarquía e a 

invasión napoleónica 

- As Cortes de Cádiz e a 

Constitución de 1812 

- A restauración de 

Fernando VII. 1814-1833 

- Independencia da América 

española 

- Carlismo fronte a 

liberalismo 

▪ 5.1.Identificar os principios e 

institucións do sistema liberal, 

coñecer o proceso da revolución 

liberal no contexto da guerra 

contra os franceses e as 

dificultades para a súa instalación 

definitiva. Coñecer os trazos do 

proceso de independencia das 

colonias americanas. 

 

 

▪ 5.1.1. Define os principios e 

institucións característicos do 

liberalismo. 

▪ 5.1.2.Valora a crise da monarquía 

española no contexto das guerras 

napoleónicas. 
▪ 5.1.3.Identifica os trazos e fases da 

guerra de independencia e a súa 

incidencia en Galicia. 
▪ 5.1.4.Coñece e valora o labor das 

Cortes de Cádiz. 

▪ 5.1.5.Sintetiza as fases políticas do 

reinado de Fernando VII e valora o 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



 

 

enfrontamento entre absolutismo e 

liberalismo. 
▪ 5.1.6.Coñece os trazos e identifica as 

fases do proceso de independencia das 

colonias americanas. 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

5.2. A construción do 

Estado liberal 

- Liberalismo doutrinario: 

moderados e progresistas 

- O réxime do Estatuto Real 

e o triunfo liberal. 1833-

1836 

- O réxime progresista de 

1837. 1836-1843 

- O réxime moderado de 

1845. 1843-1868 

▪ 5.2.Diferenciar as correntes do 

liberalismo e identificalas na súa 

aplicación concreta nas diferentes 

etapas do reinado de Sabela II. 

▪ 5.2.1.Describe os trazos do réxime do 

Estatuto Real e os acontecementos máis 

destacados do período. 

▪ 5.2.2.Sintetiza as fases políticas do 

reinado de Sabela II e valora o 

enfrontamento entre as diferentes 

correntes liberais, así como as 

dificultades  provocadas polos carlistas.. 

▪ 5.2.3.Valora as reformas económicas e 

políticas liberais en relación con 

Galicia. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

 

5.3.O Sexenio Democrático. 

1868-1874 

- Liberalismo democrático: 

demócratas e republicanos 

- A Revolución de 1868 

- A Monarquía democrática 

de Amadeo I. 1871-1873 

- A Primeira República. 

1873-1874 

- O republicanismo en 

Galicia durante o Sexenio 

▪ 5.3.Coñecer as ideoloxías políticas 

protagonistas de Sexenio e a súa 

actividade nas diferentes fases da 

etapa. 

▪ 5.3.1.Diferencia as ideoloxías políticas 

do Sexenio e as súas realizacións máis 

destacadas. 

▪ 5.3.2.Describe e valora os 

acontecementos de 1868 e as súas 

consecuencias. 

▪ 5.3.3.Valora a actividade dos 

republicanos galegos durante o Sexenio. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

5.4.O modelo de Estado na 

España liberal 

 

▪ 5.4.Recoñecer e sintetizar as 

características do modelo de 

Estado na España liberal. 

▪ 5.4.1.Describe os trazos do modelo de 

Estado liberal en España. 

▪ 5.4.2. Nomea os principais partidos 

políticos do período e identifica a súa 

ideoloxía. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 



▪ 5.4.3.Elabora un eixe cronolóxico entre 

1808 e  1874 no que sitúa os feitos máis 

significativos. 

CMCCT 

 



 

 

6. As transformacións socioeconómicas na España liberal 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ Os cambios no modelo demográfico que se producen na sociedade española do século XIX e comezos do XX, así como as causas e destinos da 

emigración. 

▪ As consecuencias da revolución agraria liberal e das desamortizacións para os distintos sectores afectados. 

▪ As características e factores dos inicios da industrialización en España. 

▪ Os factores que interveñen nos desequilibrios territoriais  do século XIX. 

▪ As ideoloxías de maior transcendencia no movemento obreiro e as principais organizacións. 

▪ As causas que levan á conflitividade social tanto no campo como nas cidades. 

▪ A orixe e características da reivindicación feminina. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

6.1. Modernización 

demográfica e emigración 

- Permanencia e cambios no 

modelo demográfico 

- A emigración a América 

 

▪ 6.1.Identificar os trazos dos 

modelos demográficos e dos 

movementos migratorios do 

século XIX e comezos do XX. 

 

▪ 6.1.1. Caracteriza os trazos do modelo 

demográfico antigo e os cambios 

orixinados  no mesmo ao longo do 

século XIX. 

▪ 6.1.2.Identifica as causas e as 

consecuencias dos movementos 

migratorios. 
▪ 6.1.3.Valora a incidencia da emigración 

en Galicia. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

6.2. As transformacións 

agrarias 

- As desamortizacións 

▪ 6.2.Coñecer e valorar as propostas 

e realizacións dos gobernos 

▪ 6.2.1.Identifica e comenta os obxectivos 

básicos da reforma agraria liberal, 

CSC 

CAA 

CCL 



- Desigual evolución da 

agricultura 

- A conflitividade agraria 

 

liberais relacionadas coas 

transformacións agrarias. 

destacando as actuacións relacionadas 

coa desamortización. 

▪ 6.2.2.Recoñece e caracteriza a desigual 

evolución da agricultura na España 

liberal. 

▪ 6.2.3.Caracteriza e valora a 

especificidade da desamortización en 

Galicia. 

CCEC 

a,b,c,d,e,h,i,l,m 

p 

6.3.Atraso e 

desenvolvemento industrial 

- O desenvolvemento 

capitalista da España liberal 

- A reforma agraria liberal e 

as desamortizacións 

- Desigual evolución da 

agricultura en España 

- A diversidade rexional na 

industria 

- O ferrocarril e a formación 

do mercado interior 

- A renovación das estradas 

e dos portos. Correos e 

telecomunicacións 

▪ 6.3.Caracterizar os sectores máis 

destacados dos inicios da 

industrialización da España 

liberal. 

▪ 6.3.1.Identifica e describe os sectores 

máis destacados das principais zonas 

industrializadas. 

▪ 6.3.2.Valora a significación do 

ferrocarril na formación do mercado 

interior. 

▪ 6.3.3. Caracteriza a evolución dos 

sectores artesanais de Galicia e o papel 

da industria conserveira como industria 

de arrastre. 

▪ 6.3.4. Compara o desenvolvendo 

industrial español co dos países máis 

avanzados de Europa. 

▪ 6.3.5. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior  cos 

condicionamentos  xeográficos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

6.4.Nova sociedade de 

clases e dominio burgués 

- Os grupos tradicionais 

- Os novos grupos 

 

▪ 6.4.Comprender e valorar os 

novos criterios de organización 

social e o papel desempeñado 

polos diferentes grupos. 

▪ 6.4.1.Identifica e valora os cambios 

máis significativos que afectaron aos 

grupos tradicionais: a nobreza e o clero. 

▪ 6.4.2.Caracteriza e compara a situación 

do campesiñado andaluz e galego. 

▪ 6.4.3.Valora o papel que desempeñou a 

burguesía no proceso de cambio 

económico, social e cultural. 

CSC 

CAA 

CCL 

 



a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

6.5.Conflitividade social e 

movemento obreiro 

- As condicións de vida da 

clase traballadora 

- A reacción contra as 

máquinas: o ludismo 

- A protesta organizada: a 

folga 

- Sociedades de resistencia e 

sindicatos de oficios 

- As novas ideoloxías 

obreiras 

- Sindicatos e partidos 

obreiros 

- A conflitividade urbana: 

os motíns de consumos 

- A resposta patronal e do 

Estado 

▪ 6.5.Coñecer as ideoloxías de 

maior influencia no movemento 

obreiro e as principais 

organizacións, así como as causas 

e manifestacións da 

conflitividades rural e urbana. 

▪ 6.5.1. Identifica os trazos do 

anarquismo e do socialismo marxista e 

as principais institucións xurdidas en 

España baixo estas influencias. 

▪ 6.5.2.Analiza e comenta a situación do 

proletariado nos inicios da 

industrialización. 

▪ 6.5.3.Caracteriza a orixe e principais 

manifestacións da conflitividade agraria 

e urbana, destacando a situación do 

campesiñado galego. 

▪ 6.5.4.Explica a actitude das autoridades 

e da patronal ante as manifestacións 

obreiras. 

CSC 

CAA 

CCL 
 

a,b,c,d,e,h,i,m 6.6. A reivindicación 

feminina 

▪ 6.6.Recoñecer a consideración 

social, xurídica e política da 

muller na España liberal. 

▪ 6.6.1.Sintetiza a condición feminina en 

todos os ámbitos da España 

decimonónica. 

▪ 6.6.2.Describe a situación da muller 

traballadora. 

▪ 6.6.3.Valora os inicios da incorporación 

da muller ao traballo extradoméstico. 

CSC 

CAA 

CCL 
 

 



 

 

7. Estado e nación na Restauración borbónica 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ O sistema político da Restauración, o seu funcionamento e a súa evolución. 

▪ As causas que levaron á crise do sistema. 

▪ As causas que levaron á Ditadura e a fin do sistema constitucional e liberal. 

▪ As características da ditadura de Primo de Rivera e as súas similitudes e diferenzas co fascismo italiano. 

▪ As críticas que os rexeneracionistas facían ao sistema político da Restauración e as  propostas de reforma política, social, económica e cultural. 

▪ A diversidade rexional e a súa evolución cara ao nacionalismo. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

7.1. O Réxime da 

Restauración borbónica 

- O reinado de Afonso XII. 

1875-1885 

- A rexencia de María 

Cristina de Habsburgo. 

1885-1902 

- A Galicia dos caciques 

▪ 7.1. Caracterizar o sistema 

político da Restauración e o seu 

funcionamento. 

 

▪ 7.1.1. Identifica os principios do 

sistema canovista e a súa aplicación no 

sistema da quenda. 

▪ 7.1.2.Describe o sistema caciquil, con 

especial referencia a Galicia. 

▪ 7.1.3.Sintetiza os principais 

acontecementos do reinado de Afonso 

XII. 

▪ 7.1.4. Representa unha liña do tempo 

desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 7.2.O reinado de Afonso 

XIII e a crise do sistema da 

Restauración. 1902-1931 

▪ 7.2.Analizar as causas da quebra 

do sistema político da 

Restauración. 

▪ 7.2.1.Valora os acontecementos do 98 e 

as súas consecuencias, destacando o 

papel dos rexeneracionistas. 

CSC 

CAA 

CCL 



- Os inicios do reinado e as 

propostas de reforma. 1902-

1916 

- A quebra do sistema da 

Restauración. 1917-1923 

- A ditadura de Primo de 

Rivera. 1923-1930 

- A fin da monarquía. 1930-

1931 

 ▪ 7.2.2.Coñece e analiza as causas e 

acontecementos máis destacados que 

provocaron a crise do sistema da 

Restauración. 

▪ 7.2.3.Analiza as forzas de oposición ao 

sistema, destacando a posición  de 

republicanos e nacionalistas da 

periferia. 

▪ 7.2.4.Analiza as circunstancias que 

puxeron fin á ditadura e os intentos de 

proclamar a república. 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

n 

p 

7.3.Nación e nacionalismos 

en España 

- O nacionalismo español 

- Rexionalismos e 

nacionalismos periféricos 

- O catalanismo 

- O nacionalismo vasco 

- O galeguismo 

 

▪ 7.3.Comprender a orixe e 

desenvolvemento dos 

movementos de reivindicación 

nacionalista. 

▪ 7.3.1.Define os diferentes conceptos de 

nación e identifica os trazos definidores 

da nación española para os 

conservadores e os demócratas. 

▪ 7.3.2.Describe as tendencias políticas 

máis destacadas e os procesos de 

formación dos nacionalismos 

periféricos en España, destacando o 

caso de Galicia. 

▪ 7.3.3.Representa unha liña do tempo 

desde 1875 ata 1931 e sitúa nela os 

acontecementos máis significativos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 



 

 

8. Segunda República e Guerra Civil 

 
Presentación 

 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ As causas que levaron á proclamación da  Segunda República. 

▪ As características principais do réxime republicano, así como os distintos partidos políticos que foron protagonistas do período republicano. 

▪ Os conflitos que se desenvolveron na España republicana e os grupos sociais afectados. 

▪ As causas do fracaso da experiencia republicana e o seu desenlace nunha Guerra Civil. 

▪ A evolución das operacións militares e o avance das frontes de guerra, así como os condicionamentos do seu desenlace 

▪ O diferente desenvolvemento político e social na España republicana e na España nacional. 

▪ A axuda estranxeira recibida en ambos bandos durante a Guerra. 

▪ O significado deste conflito para a evolución de España, así como as súas consecuencias. 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

8.1. A Segunda República 

- A proclamación da 

República 

- As forzas sociais e 

políticas na República 

- O Bienio Reformista. 

Abril 1931-novembro 1933 

- O Bienio de Dereitas. 

Novembro 1933-febreiro 

1936 

▪ 8.1.Explicar e comprender a 

Segunda República como solución 

democrática ao afundimento do 

sistema da Restauración e 

diferenciar os sucesivos gobernos 

e as súas actuacións e dificultades. 

 

▪ 8.1.1. Explica o contexto de 

proclamación da Segunda República, as 

primeiras medidas tomadas polo novo 

goberno e as dificultades que xurdiron.   

▪ 8.1.2.Identifica as forzas de apoio e de 

oposición á República e valora a 

significación das reformas introducidas 

pola nova Constitución. 

▪ 8.1.3.Sintetiza as actuacións e 

dificultades do Bienio Reformista, do 

Radical-Cedista e da Fronte Popular. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

CD 



- A Fronte Popular. 

Febreiro-xullo 1936 

- A idade de prata da cultura 

española. Da xeración do 98 

á do 36 

 

▪ 8.1.4.Valora a Idade de Prata da cultura 

e amplía información a través da 

consulta da rede sobre algún aspecto 

concreto. 

▪ 8.1.5.Analiza os antecedentes da Guerra 

Civil. 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

8.2. A Guerra civil 

- A sublevación militar e a 

formación dos bandos 

- A internacionalización do 

conflito 

- A evolución da guerra 

- A España republicana 

- A España sublevada 

▪ 8.2.Analizar a Guerra Civil, coas 

súas causas, desenvolvemento e 

consecuencias, diferenciando a 

situación nas dúas zonas en que 

quedou dividida España. 

▪ 8.2.1.Compara a evolución política, 

social e económica dos dous bandos 

enfrontados. 

▪ 8.2.2.Sintetiza as fases da Guerra desde 

o punto de vista militar. 

▪ 8.2.3.Analiza as consecuencias da 

derrota republicana e da vitoria dos 

sublevados. 

▪ 8.2.4. Relaciona a Guerra Civil 

española co contexto internacional. 

▪ 8.2.5. Representa  unha liña do tempo 

desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

 



 

 

9. España no franquismo 

 
Presentación 

Nesta unidade temática trabállase: 

▪ Os trazos ideolóxicos do franquismo e a procedencia da súa fundamentación ideolóxica. 

▪ A evolución económica e social da ditadura franquista. 

▪ A dualidade cultural existente na España franquista 

▪ O labor da oposición á ditadura. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.1. Bases e apoios da 

ditadura franquista 

- Leis Fundamentais 

- Franco, caudillo de España 

- Un reino sen rei 

- O Movemento Nacional 

- Unidade da patria e 

centralismo 

- Nacionalcatolicismo 

- Sindicalismo vertical 

- Limitación dos dereitos 

individuais 

- Subordinación da muller 

- A democracia orgánica 

▪ 9.1.Caracterizar a ideoloxía, os 

apoios e as bases do réxime 

franquista. 

 

▪ 9.1.1. Describe as bases e os apoios do 

franquismo. 

▪ 9.1.2. Analiza os principios do 

Movemento Nacional como 

fundamentación ideolóxica da ditadura. 
▪ 9.1.3.Describe os trazos da democracia 

orgánica. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



a,b,c,d,e,h,i,m 9.2.Unha longa posguerra. 

1939-1959 

- Da amizade cos fascismos 

ao illamento exterior ao 

recoñecemento 

internacional 

- Da autarquía económica 

aos inicios da liberalización 

- A represión dos vencidos 

▪ 9.2.Analizar a etapa da posguerra 

no contexto interior e 

internacional. 

▪ 9.2.1.Sintetiza a posición de España 

durante a Segunda Guerra Mundial e as 

súas consecuencias. 

▪ 9.2.2.Analiza as dificultades 

económicas da posguerra. 

▪ 9.2.3.Explica a situación da oposición 

política durante a posguerra, tanto no 

interior coma no exterior de España. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 9.3.Desenvolvemento 

económico e inmobilismo 

político. 1959-1973 

- Os Planos económicos 

- Cambios sociais e forzas 

de oposición 

- As relacións co exterior 

 

▪ 9.3.Valorar o desenvolvemento 

económico dos anos 60 en 

contraste co inmobilismo político. 

▪ 9.3.1.Analiza e valora o Plano de 

Estabilización e as súas consecuencias. 

▪ 9.3.2.Comenta os cambios sociais 

consecuencia do desenvolvemento 

económico. 

▪ 9.3.3.Coñece e analiza a evolución das 

forzas de oposición ao franquismo. 

▪ 9.3.4.Identifica as actuacións máis 

destacadas do período desde o punto de 

vista das relacións co exterior. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

9.4.A agonía do franquismo. 

1973-1975 

- Crise económica e política 

- O incremento das forzas 

de oposición 

- Os problemas exteriores: a 

Marcha Verde 

- Enfermidade e morte de 

Franco 

▪ 9.4.Comprender as dificultades do 

franquismo provocadas pola crise 

económica, a oposición política e 

os problemas exteriores. 

▪ 9.4.1.Comprende as múltiples 

dificultades do franquismo nos seus 

últimos anos e identifica as máis 

destacadas. 

▪ 9.4.2.Analiza as diferentes posicións 

políticas ante a morte de Franco. 

▪ 9.4.3. Representa unha liña do tempo 

desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

n 

p 

9.5.A cultura española 

durante o franquismo 

▪ 9.5. Coñecer a evolución da 

cultura española, dentro e fóra de 

España durante a ditadura 

franquista. 

▪ 9.5.1.Caracteriza a cultura española 

durante o franquismo, diferenciando as 

manifestacións  dentro e fóra do 

sistema. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 



▪ 9.5.2. Describe a diversidade cultural do 

período, distinguindo as súas 

manifestacións. 

▪ 9.5.3. Procura información de interese e 

elabora unha breve exposición sobre a 

cultura do exilio durante o franquismo. 

 
 

 



 

 

10. España en democracia 

 
Presentación 

 

▪ O proceso de transición á democracia. 

▪ A España das autonomías. 

▪ A pluralidade e diversidade de realidades históricas que conforman a España actual. 

▪ Os desequilibrios territoriais e os diferentes graos de desenvolvemento existentes no Estado español. 

▪ As actuacións dos sucesivos gobernos democráticos. 

▪ A Galicia autonómica. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.1. A transición 

democrática. 1975-1977 

- Proclamación e coroación 

do rei Xoán Carlos I 

- O primeiro goberno da 

Monarquía 

- Adolfo Suárez e o inicio 

das reformas 

▪ 10.1.Valorar o proceso de 

transición desde a ditadura á 

democracia. 

 

▪ 10.1.1.Coñece e valora o proceso da 

transición democrática. 

▪ 10.1.2. Explica as alternativas políticas 

que se propuñan tras a morte de Franco, 

e quen defendía cada unha. 

▪ 10.1.3.Analiza as medidas adoptadas 

polos primeiros gobernos da monarquía. 
▪ 10.1.4.Valora o inicio das reformas a 

partir do nomeamento de Adolfo Suárez 

como presidente de Goberno. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.2.A Constitución de 

1978 

- Trazos xerais 

- Dereitos e deberes 

- Os poderes do Estado 

▪ 10.2.Coñecer e valorar os trazos 

básicos da actual Constitución. 

▪ 10.2.1. Explica o proceso de 

elaboración da Constitución de 1978. 

▪ 10.2.2. Analiza os principios reitores da 

Constitución de 1978. 

CSC 

CAA 

CCL 

 



▪ 10.2.3.Diferencia e describe os poderes 

do Estado segundo a Constitución. 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.3.Os gobernos de UCD. 

- Os gobernos de Adolfo 

Suárez. 1977-1981 

- O goberno de Leopoldo 

Calvo Sotelo. 1981-1982 

▪ 10.3.Analizar a actuación dos 

gobernos de Adolfo Suárez e 

Leopoldo Calvo Sotelo. 

▪ 10.3.1.Describe as principais actuacións 

políticas e económicas dos gobernos da 

UCD. 

▪ 10.3.2. Identifica as dificultades dos 

gobernos da UCD e a perda das 

eleccións. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 

p 

10.4.A creación do Estado 

das Autonomías 

 

▪ 10.4.Comprender o proceso de 

formación do Estado das 

Autonomías, as súas dificultades e 

os diferentes ritmos de 

consecución da autonomía. 

▪ 10.4.1. Define o Estado das 

Autonomías dentro dun Estado de 

Dereito. 

▪ 10.4.2. Analiza e comenta a nova 

organización do Estado e os inicios da 

formación das actuais Comunidades 

Autónomas. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.5.Os gobernos socialistas 

de Felipe González. 

- Integración de España na 

política internacional 

- O Estado do benestar 

- Axuste e reactivación 

económica 

- O cambio sociocultural 

- Escándalos e desprestixio 

socialista 

▪ 10.5.Coñecer as reformas máis 

significativas dos gobernos 

socialistas e valorar a 

consolidación do estado do 

benestar. 

▪ 10.5.1.Valora a significación do 

ascenso do socialismo ao poder. 

▪ 10.5.2.Sintetiza as reformas máis 

significativas dos seus gobernos. 

▪ 10.5.3.Valora o proceso de 

incorporación de España á Europa 

comunitaria. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.6.Os gobernos 

conservadores de José 

María Aznar 

- Crecemento, privatización 

e moeda única 

- Reformas do programa 

conservador 

▪ 10.6.Describir as principais 

actuacións dos gobernos do 

Partido Popular 

▪ 10.6.1.Identifica as reformas máis 

destacadas do programa conservador. 

▪ 10.6.2.Analiza o impacto do terrorismo 

xihadista e as súas consecuencias na 

política nacional. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 



- A guerra de Iraq e o 

terrorismo de carácter 

xihadista 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.7.Os gobernos socialistas 

de José Luis Rodríguez 

Zapatero 

- Reformas do programa 

socialista 

- Da bonanza á crise 

- Cambios sociais 

- A tregua de ETA e novos 

movementos sociais 

▪ 10.7.Analizar as reformas do 

programa socialista. 

▪ 10.7.1.Destaca as reformas sociais máis 

significativas dos gobernos de 

J.L.Rodríguez Zapatero. 

▪ 10.7.2.Valora o impacto da crise 

económica mundial de 2008. 

▪ 10.7.3.Caracteriza a sociedade española 

nos inicios do século XXI. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 

a,b,c,d,e,h,i,m 10.8.Os gobernos 

conservadores de Mariano 

Rajoy 

- Medidas contra a crise 

- Os problemas de 

corrupción 

- Novas forzas políticas 

- Relevo na xefatura do 

Estado 

- O novo mapa político 

▪ 10.8.Enunciar e valorar a 

actuación dos gobernos 

conservadores do Partido Popular. 

▪ 10.8.1.Describe as actuacións máis 

destacadas do novo Goberno do Partido 

Popular. 

▪ 10.8.2.Valora os problemas do Goberno 

e o nacemento de novas forzas políticas. 

▪ 10.8.3. Elabora un eixe do tempo no 

que sitúa os diferentes mandatos dos 

presidentes  de Goberno e os feitos máis 

significativos das súas actuacións. 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

a,b,c,d,e,h,i,m 

g 

p 

10.9.A Galicia autonómica. 

- Os gobernos autonómicos 

- Unha poboación estancada 

- Desequilibrado 

desenvolvemento 

económico 

 

▪ 10.9.Coñecer a evolución dos 

gobernos autonómicos e das súas 

principais actuacións. 

▪ 10.9.1.Sintetiza as fases do proceso 

preautonómico e as súas características. 

▪ 10.9.2.Identifica os diferentes gobernos 

autonómicos e os presidentes da Xunta 

de Galicia e valora as súas actuacións. 

▪ 10.9.3.Caracteriza a sociedade galega 

actual desde o punto de vista 

demográfico e socio-económico. 

▪ 10.9.4. Elabora un eixe do tempo no 

que sitúa os diferentes mandatos dos 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 



presidentes autonómicos e os feitos 

máis significativos das súas actuacións. 



5. 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 históricas, 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. 



 6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Alfeirán Rodríguez, X; Brea Pedreira, A e Romero Masiá, A: “Historia de España” Ed. Bahía. Consorcio Editorial Galego. Curso de implantación 2016-

2017. 

 

Ase mesmo empregaranse textos, documentos históricos e outro material complementario (fotografías) así como se visionarán algúns dvd-s sobre cada 

período histórico a estudar . 

 

 

 

7.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Teranse en conta, con carácter xeral, os criterios de corrección e avaliación establecidos polo Grupo de Traballo da asignatura para a ABAU aplicados 

sobre vocabulario histórico, cuestións históricas e composicións históricas. 

 

Elaborar composicións escritas, redaccións e comentarios de texto a partir de diferentes fontes históricas e documentos. 

 

Como medios de avaliación empregaranse as probas escritas, realizándose unha polo menos por avaliación.  No caso de que algún alumno ou alumna non 

superase positivamente algunha ou algunhas das avaliacións faráselle unha nova proba escrita global de recuperación. A proba ou probas de avaliación 

faránse en horario lectivo. As probas escritas poderán ter a mesma estrutura que as probas da ABAU ou ben constar só da composición histórica. 

 

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 xullo a cualificación será tamén de 0. 

 

 

 

 

 

8.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 
Para obter unha cualificación positiva haberá que obter unha nota  mínima de cinco. 

 

As probas escritas seguirán, como criterio xeral, o modelo recomendado para a ABAU en canto á súa estrutura e criterios de corrección pero cualificando 

a composición sobre 6 puntos.  No caso de ser probas de exclusivamente a composición histórica, esta será cualificada sobre 10 puntos. A primeira proba 

versará só de “preguntas” determinadas pola ABAU e “termos” para definir ata o século XVIII. 

 

 

 

 

 

9.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Comprender que a interpretación do pasado é o resultado de proxectar sobre este os nosos propios condicionamentos ideolóxicos, éticos e culturais do 

presente. Descubrir os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento da dinámica histórica. Distinguir e valora-los signos permanentes dos 

procesos de transformación e cambio nas diferentes etapas históricas. Identificar e analiza-las interrelacións existentes entre os feitos económicos, sociais, 

políticos e culturais que condicionan a traxectoria histórica de España e de Galicia.  Adquirir unha visión de conxunto da evolución histórica de España e 

de Galicia, situando este proceso no contexto europeo e mundial. Identificar, analizar e explicar, situándoos no tempo e no espacio, os feitos, personaxes, 

problemas, etapas e procesos máis significativos e relevantes do devir histórico, común e diverso. 

 

Expresar razoadamente ideas propias sobre os aspectos esenciais da evolución histórica de España e de Galicia. Consolidar actitudes e hábitos de tolerancia 

e solidariedade entre os diversos pobos de España. Comentar e elaborar composicións escritas a partir de diversas fontes históricas, seguindo as pautas 

fixadas na ABAU.         

 

Contidos a avaliar:



Preguntas: 

1. O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios económicos, sociais e culturais). 

2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do occidente peninsular) 

3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras 

públicas). 

4. A monarquía visigoda (organización política). 

5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica). 

6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación). 

7. O Réxime feudal e a sociedade estamental. 

8. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do século XV). 

9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-administrativa). 

10. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación 

de Portugal, guerra contra Inglaterra). 

11. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os problemas da facenda real). 

12. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal). 

13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: 

sociedade rendista e peso da fidalguía) 

14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht) 

15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 

16. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio colonial). 

17. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado. 

 

Termos para definir: 

Aula Regia, Bárbaros, Castro, Conventus, Economía predadora, Guerras cántabras, Megalitismo, Carta de poboamento, Manso, Marca Hispánica, Mesta, 

Mozárabe, Presura, Taifas, Converso, Gran Armada, Mourisco, Terzos, Unión de Armas, Valido, Xuntas do Reino de Galicia, Antigo Réxime, Catastro 

de Ensenada, Decretos de Nova Planta, Despotismo Ilustrado, Motín de Esquilache, Paz de Utrecht,  Regalismo borbónico, Afrancesados, Adicacións de 

Baiona, Caciquismo,  Cantonalismo, Desamortización,  Encasillado, Estatuto Real, Ludismo, Manifeso dos Persas, Manifesto de Sandhurst, Pragmática 

Sanción de 1830, Pronunciamento, Pucheirazo, Rexeneracionismo, Sistema de quenda, Sufraxio censatario e universal, Tratado de Valençay, Unión 

Liberal, Agrarismo,  Bienio Negro,  Brigadas Internacionais, CEDA, Contubernio de Munich,  Desastre de Annual,  Directorio Militar, Expediente 

Picasso, FAI, FET das XONS, Fronte Popular, Lei para a Reforma, Política, Lexión Cóndor, Nacional-catolicismo, Pacto de San Sebastián, Pactos da 

Moncloa, Plan de Estabilización, Plataxunta, Sanjurjada, Sección Feminina, Semana Tráxica, Sindicato vertical, UCD, Unión Patriótica. 

 



Composicións de texto histórico : 

1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). 

2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 

3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado). 

4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferencias entre as diferentes familias políticas). 

5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869. 

6. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo). 

7. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876). 

8. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral). 

9. A cuestión nacional no último terzo do século XIX. 

10. A reforma agraria liberal: as desamortizacións. 

11. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril. 

12. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración) 

13. A crise da Restauración (a desarticulación do sistema canovista). 

14. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. 

15. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e características principais). 

16. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 

17. As grandes reformas da República. 

18. A guerra civil: (sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional). 

19. O franquismo: características e institucionalización. 

20. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 

21. O franquismo: política económica 22. A agonía do franquismo e os inicios da Transición. 

23. As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978. 

24. A crise da UCD e o golpe de estado.  

25. A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE. 

 

10.- 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.  

 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un alumno non progresa adecuadamente, o centro educativo, tan pronto como 

detecte as dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado adquira as aprendizaxes necesarias para 

continuar satisfactoriamente os seus estudos. 

 



 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Visita a unha exposición de carácter histórica. 

 

 

13.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

A materia impártese en galego. Tamén o libro de texto vai no noso idioma. Intentarase que todo o material complementario que se entregue ao alumnado 

estea no idioma propio de Galicia. Fomentarase o uso do galego nas exposicións, traballos e probas do alumnado. 

 

 

14.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Faranse lecturas públicas de documentos ou textos relacionadas coa materia. Aconsellaranse obras históricas como lecturas voluntarias e complementarias. 

 

 

15.-CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Tratarase de dar información sobre enderezos de páxinas web interesantes e relacionadas coa materia. De xeito ordinario non se empregarán recursos TIC 

na aula. 

 

 

16.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

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, polo 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. 

 


