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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1º CURSO DE BACHARELATO 

CURSO 2018-19  

 

 Historia do Mundo contemporáneo divídese nos seguintes bloques temáticos: 
 

• Bloque 1. O Antigo Réxime. 

• Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais. 

• Bloque 3. A crise do Antigo Réxime. 

• Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial. 

• Bloque 5. O Período de Entre-guerras, a II Guerra Mundial e as 

súasconsecuencias. 

• Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos. 

• Bloque 7. A Descolonización e o Terceiro Mundo. 

• Bloque 8. A crise do bloque comunista. 

• Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX. 

• Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica. 

• Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e 

ferramentaspropias da disciplina.   

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

c) Competencia dixital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 
 CONTIDOS PREESTABLECIDOS NA PROGRAMACIÓN 
 A materia Hª do Mundo Contemporáneo, ao teor do sinalado no Decreto 86/2015/ que 
determina o currículo de Secundaria e Bacharelato, presenta os seguintes contidos: 
 

 Bloque 1. O Antigo Réxime 
▪ B1.1. Trazos do Antigo Réxime. 
▪ B1.2. Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade. 
▪ B1.3. Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 
▪ B1.4. O pensamento da Ilustración. 
▪ B1.5. Relacións internacionais: equilibrio europeo. 
▪ B1.6. Manifestacións artísticas do momento. 
 

 Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 
▪ B2.1. Revolución industrial: concepto, factores que a fan posible (económicos,  sociais e 
ideolóxicos). 
▪ B2.2. Revolución ou revolucións industriais: características. Transformacións  técnicas e 
novas fontes de enerxía. 
▪ B2.3. Protagonismo de Gran Bretaña e extensión do proceso de industrialización  a 
outras zonas de Europa. Industrialización extraeuropea. Industrialización  española e  galega. 
▪ B2.4. Cambios debidos á Revolución Industrial: transportes, agricultura, poboación 
 (migracións e novo concepto de cidade). 
▪ B2.5. Economía industrial: pensamento e primeiras crises. 
▪ B2.6. Nacemento do proletariado e organización da clase obreira: orixes do  sindicalismo e 
correntes de pensamento; partidos políticos obreiros. 
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 Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

▪ B3.1. Crise do Antigo Réxime: visión global. 
▪ B3.2. Nacemento dos EEUU. 
▪ B3.3. Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos e sociais. 
▪ B3.4. Imperio Napoleónico. 
▪ B3.5. O Congreso de Viena e o Absolutismo. 
▪ B3.6. Revolucións liberais ou burguesas de 1820, 1830 e 1848. O caso español. 
▪ B3.7. O Nacionalismo: unificacións de Italia e Alemaña.  
▪ B3.8. Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 
▪ B3.9. Independencia das colonias hispano-americanas. 
 

 Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 
▪ B4.1. Tránsito do século XIX ao XX: visión global. 
▪ B4.2. Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia: Inglaterra vitoriana;  Francia 
(III República e II Imperio); Alemaña bismarckiana; o Imperio Austrohúngaro;  Rusia; os Estados 
Unidos (da Guerra Civil ata comezos do século XX) e Xapón  (transformacións de finais do século 
XIX). 
▪ B4.3. Expansión colonial dos países industriais: causas; colonización e reparto de Asia,  África e 
outros enclaves coloniais; consecuencias. 
▪ B4.4. Relacións internacionais. Paz Armada: a Tripla Alianza e a Tripla Entente. 
▪ B4.5. I Guerra Mundial: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
 

 Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as súas consecuencias 
▪ B5.1. Economía, sociedade e cultura da época: os anos vinte. 
▪ B5.2. Revolución Rusa; formación e desenvolvemento da URSS. 
▪ B5.3. Tratados de Paz e reaxuste internacional: Sociedade de Nacións. 
▪ B5.4. Estados Unidos e a crise de 1929: a Gran Depresión e o "New Deal". 
▪ B5.5. Fascismos europeos e nazismo alemán. 
▪ B5.6. Relacións internacionais do período de entreguerras; viraxes cara á guerra. 
▪ B5.7. II Guerra Mundial: orixes do conflito e características xerais. 
▪ B5.8. Desenvolvemento da II Guerra Mundial. 
▪ B5.9. Consecuencias da II Guerra Mundial. 
▪ B5.10. Antisemitismo: o Holocausto. 
▪ B5.11. Preparación da Paz e a ONU. 
 

 Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 
▪ B6.1. Formación do bloque comunista fronte ao bloque capitalista: Guerra Fría. 
▪ B6.2. Evolución das relacións entre as dúas superpotencias. Conflitos: da Guerra Fría á 
 coexistencia pacífica e a distensión. 
▪ B6.3. Evolución da economía mundial de posguerra. 
▪ B6.4. Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: comunismo 
 e capitalismo.  
 

 Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 
▪ B7.1. Orixes, causas e factores da descolonización. 
▪ B7.2. Etapas e modelos de descolonización. 
▪ B7.3. Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 
▪ B7.4. O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados: problemas dos países  do 
terceiro mundo. 
▪ B7.5. Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; nacemento da axuda 
 internacional. 

 Bloque 8. A crise do bloque comunista 
▪ B8.1. A URSS e as democracias populares. 
▪ B8.2. Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 
▪ B8.3. Desintegración da URSS: CEI-Federación Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 
▪ B8.4. Caída do muro de Berlín e evolución dos países de Europa central e oriental. 
▪ B8.5. Problema dos Balcáns. Guerra de Iugoslavia. 
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 Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 
▪ B9.1. Pensamento e cultura da sociedade capitalista na segunda metade do século XX. 
▪ B9.2. Estado do benestar. 
▪ B9.3. Proceso de construción da Unión Europea: das Comunidades Europeas á Unión.  
▪ B9.4. Obxectivos e institucións da Unión Europea. 
▪ B9.5. Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 
▪ B9.6. Xapón e os novos países asiáticos industrializados. 
 

 Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 
▪ B10.1. Globalización e medios de comunicación: impacto científico e tecnolóxico. Caída  do 
muro de Berlín. Atentados de Nova York. A inmigración como fenómeno  globalizado.  
▪ B10.2. A ameaza terrorista nun mundo globalizado.  
▪ B10.3. Europa: reto e unión. 
▪ B10.4. Trazos salientables da sociedade norteamericana a comezos do século XXI, tras  os 
atentados do 11 de setembro de 2001. 
▪ B10.5. Hispanoamérica: situación actual. 
▪ B10.6. O mundo islámico na actualidade. 
▪ B10.7. África islámica, subsahariana e Sudáfrica. 
▪ B10.8. A India e China do século XX ao XXI: evolución política, económica, social e de 
 mentalidades. 

 
 Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e ferramentas propias 

da disciplina. 
▪ B11.1. Tempo histórico. 
▪ B11.2. Fontes históricas. 
▪ B11.3. Vocabulario histórico e artístico da Idade Contemporánea. 

 

 Temporalización prevista e secuenciación 1º CURSO BACHARELATO por AVALIACIÓNS: 

 

Primeira  AVALIACIÓN 

 A Europa do Antigo Rexime. 

 A nova era industrial. 

 Movementos liberais e nacionais. 

 Orixes do movemento obreiro ( 1800-1914 ) 

 A domininacion europea do mundo ( 1870-1914 ) 

 As grandes potencias ( 1870-1914 ) 

 

Segunda  AVALIACIÓN 

 A I Guerra Mundial ( 1914-1918 ) 

 A revolucion rusa, a orixe do estado sovietico. 

 Prosperidade, crise e depresion. 

 Os reximes totalitarios na Europa de entreguerras. 

 A II Guerra Mundial ( 1939-1945 ). 

 
Terceira  AVALIACIÓN 

 Un mundo bipolar. 

 A fin dos imperios coloniais. 

 Bloque comunista ( 1947-1991 ) 

 Bloque capitalista ( 1945-1991 ) 
 Mundo actual. 

 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

Con base no currículo da materia de Hª do Mundo Contemporáneo,os obxectivos, os contidos 

e os estándares, establecidos pola Administración educativa, proponse a relación de mínimosesixibles 

para unha avaliación positiva na materia: 
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1. Identificar e caracterizar as transformacións económicas, sociais e políticas máis importantes 

do mundo contemporáneo desde a crise do AntigoRéxime ata a Primeira Guerra Mundial, sinalando o 

distinto grao de influencia en diferentes zonas do mundo e destacando o papelhexemónico das 

potencias occidentais que acaban impulsando a expansiónimperialista. 

2. Coñecer e caracterizar as grandes correntes ideolóxicas que teñen exercido unha maior 

influencia nos movementos sociais e políticos ao longo dos SS. XIX e XX, e identificar as contribucións 

máis destacadas no pensamento e dar conta das realizacións políticas e sociais a quederon lugar nos 

diferentes ámbitos xeográficos. 

3. Situar cronoloxicamente os acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo 

nos SS. XIX e XX, valorar o seu significado econsecuencias posteriores, así como as relacións entre 

a acción individual e os comportamentos colectivos. 

4. Identificar os mecanismos que rexen as relacións entre os estados no S. XX, analizando en 

profundidade as causas dos dous conflitosbélicos mundiais e os acordos establecidos para articular 

as relacións internacionais, valorando a súa eficacia. 

5. Coñecer e explicar os principios e as institucións que caracterizan aos réximes políticos 

democráticos, as loitas que os fixeron posibles, así comoos factores que influíron na quebra do 

réxime democrático e o auxe de sistemas ditatoriais e fascistas durante o período de entre-guerras. 

6. Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión e 

recesión que ten experimentado a economíamundialcontemporánea, determinando, a través dalgún 

casosignificativo, as implicacións que os períodos dun e outro signo teñen nas relaciónssociais, nos 

modos de vida, na ocupación laboral ou nas políticas nacional e internacional. 

7. Sintetizar o proceso histórico que conduciu noS.XX á descolonización e a configuración 

do chamado Terceiro Mundo, identificando os seus trazos máis significativos. 

8. Describir o proceso de construción da Unión Europea e a súa configuraciónactual, 

valorando os logros e as dificultades. 

9. Caracterizar as transformacións máis significativas que se produciron desde o último terzo 

do século XX. 

10. Obter e analizarinformación sobre o pasado procedente de fontesdiversas e valorar a súa 

relevancia. 

11. Redactar un informe sobre algún feito histórico ou cuestión de actualidade a partir de 

información de distintas fontes. 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 ·O alumnado na materia de Hª do Mundo Contemporáneo, durante o curso, será avaliado 

mediante procedementos de avaliacióncontinuaeinstrumentosque constaten e verifiquen os 

mínimosesixiblesa dominar suficientemente polos discentes. 

 

 ·Osinstrumentos da avaliación será os seguintes:  

 -Probas escritas / orais.Baseadas nos criterios do currículo e nos mínimosesixibles da 

materia de Hª do Mundo Contemporáneo.  

 -Verificación de Actitude positiva en relación ao profesorado e compañeiros: 

comportamento, autodisciplina, interese, tempo de reacción aos avisos, traballo activo e 

participación/intervención nassesións de clase. 

 -Comprobación da disposición do material: textos básicos e libreta de clase que deberán 

estar ao día. 

 -Realización, exposición e entrega de tarefas na data fixada: esquemas, recensións e/ou 

síntese dos temas, traballos expositivos –grupo,individual-, ...Valórase interese pola materia/tema 

desenvolvido, emprego de vocabulario técnico da materia e a reflexión e valoración/opinión dos feitos 

históricos. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En relación cos recursos e materiais, destacamos: 

▪ Disporase durante o curso de tecnoloxía de proxección moderna. 

▪ Texto: complementariamente ao libro de texto, ou de xeito alternativo, os textos 

que desenvolven os contidos serán subministrados en arquivos informáticos polo 

departamento, elaborados e seleccionados a través de páxinas webs 

especializadas ou bibliografía específica.  

▪ Disporase de: 

- Apuntes complementarios: aspectos históricos, xeográficos, ... 

- Vocabulario desenvolvido de conceptos xeográficos, históricos, 

 económicos, ... 

- Biblioteca do centro: acceso a enciclopedias, CDs para a  elaboración de 

traballos individuais ou en grupo. 

- Acceso ás páxinas de Internet con contidos sobre a materia.  

 

 

MATERIAIS CONCRETOS DO CURSO: 

 Os materiaisimprescindibles do curso son: 

 -Como libro de texto recoméndase : 

 José Manuel Fernández Ros e outros. Hª do Mundo Contemporáneo. 1º de Bacharelato. 

EDITORIAL Santillana Obradoiro 

 -Arquivosinformáticos do temario e actividades da materia de Historia do Mundo 

Contemporáneo de 1º BAC. Subministrado polo departamento / profesor. 

 -Libretade traballo tamaño folio. 

 Outrosmateriais: 

 Uso de elementos e materiaisinformáticos -coa aula específica- ou bibliográficos para o 

desenvolvemento de traballos e tarefas periódicas. 

 
 
CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: 

No apartado 2 da programación establecéronse de xeito coordinado os criterios de avaliación da 

materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de BAC; neste apartado os presentamos 

separados por bloques: 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR BLOQUES DE CONTIDOS: 

Bloque 1. O Antigo Réxime 

 B1.1. Definir e esquematizar os trazos do Antigo Réxime, describindo os 
seus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais, 
utilizando diferentes tipos de diagramas. 

 B1.2. Distinguir as transformacións no Antigo Réxime enumerar as que 
afectan a economía, a poboación e a sociedade. 

 B1.3. Explicar o parlamentarismo inglés do século XVII resumindo as 
características esenciais do sistema e valorando o papel das revolucións 
para alcanzar as transformacións necesarias para logralo. 

 B1.4. Relacionar as ideas da Ilustración co Liberalismo de comezo do século 
XIX, establecendo elementos de coincidencia entre ambas as ideoloxías. 

 B1.5. Describir as relacións internacionais do Antigo Réxime demostrando a 
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idea de equilibrio europeo. 

 B1.6. Diferenciar manifestacións artísticas do Antigo Réxime e seleccionar 
as obras máis destacadas. 

 

Bloque 2. As revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

 B2.1. Obter información que permita explicar as revolucións industriais do 
século XIX, seleccionándoa das fontes bibliográficas ou en liña nas que se 
ache dispoñible. 

 B2.2. Describir as Revolucións Industriais do século XIX e establecer os seus 
trazos característicos e as súas consecuencias sociais. 

 B2.3. Enumerar os países que iniciaron a industrialización, localizalos 
adecuadamente e establecer as rexións onde se produce ese avance. 

 B2.4. Identificar os cambios nos transportes, na agricultura e na poboación 
que influíron ou foron consecuencia da Revolución Industrial do século XIX. 

 B2.5. Analizar e seleccionar ideas que identifiquen as características da 
economía industrial e do liberalismo económico. 

 B2.6. Coñecer as correntes de pensamento que pretenden mellorar a 
situación da clase obreira do século XIX. 

 

Bloque 3. A crise do Antigo Réxime 

 

 B3.1. Analizar a evolución política, económica, social, cultural e de 
pensamento que caracteriza a primeira metade do século XIX, distinguindo 
os feitos, os personaxes e os símbolos, e encadrándoos en cada variable 
analizada.  

 B3.2. Describir as causas e o desenvolvemento da independencia de Estados 
Unidos, e establecer as causas máis inmediatas e as etapas da 
independencia. 

 B3.3. Explicar, a partir de información obtida en internet, a Revolución 
Francesa de 1789, incluíndo cada idea obtida nas causas, no 
desenvolvemento e nas consecuencias. 

 B3.4. Identificar o Imperio Napoleónico, localizar a súa expansión europea e 
establecer as súas consecuencias. 

 B3.5. Analizar a transcendencia para Europa do Congreso de Viena e a 
restauración do absolutismo, e identificar as súas consecuencias para os 
países implicados. 

 B3.6. Identificar as revolucións burguesas de 1820, 1830 e 1848, e relacionar 
as súas causas e o seu desenvolvemento. 

 B3.7. Coñecer o proceso de Unificación de Italia e Alemaña, obtendo o seu 
desenvolvemento a partir da análise de fontes gráficas. 

 B3.8. Descubrir as manifestacións artísticas de comezos do século XIX, 
obtendo información de medios bibliográficos ou de internet e presentándoa 
adecuadamente. 

 B3.9. Analizar utilizando fontes gráficas a independencia de Hispanoamérica. 

 

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial 

 

 B4.1. Describir as transformacións e os conflitos xurdidos a finais do século 
XIX e comezos do século XX, e distinguir o seu desenvolvemento e os 
factores desencadeadores. 

 B4.2. Analizar a evolución política, social e económica dos principais países 
europeos, ademais de Xapón e os Estados Unidos a finais do século XIX, e 
presentar información que explique tales feitos. 

 B4.3. Describir a expansión imperialista de europeos, xaponeses e 
estadounidenses a finais do século XIX, e establecer as súas consecuencias. 

 B4.4. Comparar sinteticamente os sistemas de alianzas do período da Paz 
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Armada. 

 B4.5. Distinguir os acontecementos que conducen á declaración das 
hostilidades da I Guerra Mundial, e desenvolver as súas etapas e as súas 
consecuencias. 

  

Bloque 5. O período de entreguerras, a II GM e as súas consecuencias 

 B5.1. Recoñecer as características do período de Entreguerras inseríndoas 
nos correspondentes aspectos políticos, económicos, sociais ou culturais. 

 B5.2. Esquematizar o desenvolvemento da Revolución Rusa de 1917 
recoñecendo as súas etapas e os seus protagonistas máis significativos, e 
establecer as súas consecuencias. 

 B5.3. Identificar os tratados de paz da I Guerra Mundial e establecer como 
unha consecuencia o xurdimento da Sociedade de Nacións. 

 B5.4. Explicar a Gran Depresión e describir os factores desencadeadores e 
as súas influencias na vida cotiá. 

 B5.5. Recoñecer a transcendencia dos fascismos europeos como ideoloxías 
que conduciron ao desencadeamento de conflitos no panorama europeo do 
momento. 

 B5.6. Comprender as relacións internacionais no período de entreguerras 
como elementos importantes das causas da II Guerra Mundial. 

 B5.7. Identificar e explicar as desencadeadores da II Guerra Mundial, así 
como os feitos máis característicos. 

 B5.8. Establecer as etapas do desenvolvemento da II Guerra Mundial, 
distinguindo as que afectaron a Europa e as que afectaron aos Estados 
Unidos e a Xapón. 

 B5.9. Analizar o papel da guerra mundial como elemento de transformación 
da vida cotiá. 

 B5.10. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra 
europea e as súas consecuencias. 

 B5.11. Obter e seleccionar información escrita e gráfica relevante, utilizando 
fontes primarias ou secundarias, relativa á posguerra. 

 

Bloque 6. Evolución de dous mundos diferentes e os seus enfrontamentos 

 B6.1. Describir os feitos políticos, económicos, sociais e culturais que 
explican o xurdimento dos dous bloques antagónicos, clasificándoos e 
presentándoos adecuadamente. 

 B6.2. Interpretar a Guerra Fría, a coexistencia pacífica e a distensión, e as 
súas consecuencias, e establecer acontecementos que exemplifiquen cada 
unha destas etapas das relacións internacionais. 

 B6.3. Distinguir feitos que explican o enfrontamento entre os bloques 
comunista e capitalista, revisando as novas dos medios de comunicación da 
época. 

 B6.4. Comparar e analizar o modelo capitalista co comunista desde os 
puntos de vista político, social, económico e cultural, e exemplificar coa 
selección de feitos que durante este período afectan as dúas grandes 
superpotencias: a URSS e os Estados Unidos. 

  

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo 

 B7.1. Explicar os motivos e os feitos que conducen á descolonización, e 
establecer as causas e os factores que explican o proceso. 

 B7.2. Describir as etapas e as consecuencias do proceso descolonizador, e 
identificar as que afectan a unhas colonias e a outras, establecendo feitos e 
personaxes significativos de cada proceso. 

 B7.3. Definir o papel da ONU na descolonización, analizando información que 
demostre as súas actuacións. 

 B7.4. Analizar o subdesenvolvemento do terceiro mundo e establecer as 
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causas que o explican. 

 B7.5. Apreciar o nacemento da axuda internacional e o xurdimento das 
relacións entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, reproducindo 
as formas de axuda ao desenvolvemento e describindo as formas de 
neocolonialismo dentro da política de bloques. 

 

Bloque 8. A crise do bloque comunista 

 B8.1. Describir a situación da URSS a finais do século XX, establecendo os 
seus trazos máis significativos desde unha perspectiva política, social e 
económica. 

 B8.2. Resumir as políticas de M. Gorbachov nomeando as disposicións 
concernentes á Perestroika e á Glasnost, e resaltar as súas influencias. 

 B8.3. Analizar a situación creada co xurdimento da CEI e as repúblicas 
exsoviéticas, recollendo informacións que resuman as novas circunstancias 
políticas e económicas. 

 B8.4. Explicar a caída do muro de Berlín e nomear as súas repercusións nos 
países de Europa central e oriental. 

 B8.5. Identificar o problema dos Balcáns, enumerar as causas do xurdimento 
de tal situación e resumir os feitos que configuran o desenvolvemento de 
conflitos nesta zona. 

  

Bloque 9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

 B9.1. Distinguir os postulados que defende a cultura capitalista da segunda 
metade do século XX establecendo as liñas de pensamento e os logros 
obtidos. 

 B9.2. Describir o Estado do benestar, aludindo ás características 
significativas que inflúen na vida cotiá. 

 B9.3. Explicar o proceso de construción da Unión Europea enumerando os 
fitos máis destacados que configuran a súa evolución. 

 B9.4. Coñecer os obxectivos da Unión Europea en relación coas institucións 
que compoñen a súa estrutura. 

 B9.5. Describir a evolución política, social e económica dos Estados Unidos 
desde os anos 60 aos 90 do século XX, sintetizando os aspectos que 
explican a transformación da sociedade norteamericana e que constitúen 
elementos orixinarios do Estado do benestar. 

 

 B9.6. Identificar as singularidades do capitalismo de Xapón e os novos 
países industriais asiáticos, establecendo trazos de carácter político, 
económico, social e cultural. 

 

 

Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

 B10.1. Analizar as características da globalización e describir a influencia 
dos medios de comunicación neste fenómeno, así como o impacto dos 
medios científicos e tecnolóxicos na sociedade actual. 

 B10.2. Describir os efectos da ameaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre a 
vida cotiá, e explicar as súas características. 

 B10.3. Resumir os retos da Unión Europea no mundo actual, identificando os 
seus problemas para amosarse como zona xeopolítica unida fronte a outras 
áreas. 

 B10.4. Enumerar os trazos salientables da sociedade norteamericana a 
comezos do século XXI identificando a transcendencia dos atentados do 11-
S e explicando as transformacións e o impacto ocasionado a este país. 

 B10.5. Analizar a evolución política, económica, social e cultural de 
Hispanoamérica. 

 B10.6. Describir a evolución do mundo islámico na actualidade, resumindo 
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os seus trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais. 

 B10.7. Distinguir a evolución dos países de África relacionando as súas 
zonas xeoestratéxicas. 

 B10.8. Resumir a evolución de China e a India desde finais do século XX ao 
século XXI, seleccionando trazos políticos, económicos, sociais e de 
mentalidades. 

  

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos e 
ferramentas propias da disciplina. 

 B11.1. Recoñecer que os acontecementos e procesos ocorren ao longo do 
tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 B11.2. Localizar e seleccionar información escrita e gráfica salientable 
utilizando fontes primarias e secundarias (biblioteca, internet, etc.), e 
analizar a súa credibilidade. 

 B11.3. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no 
contexto adecuado. 

 

 

· En xeral, ao longo do curso realizaransevarias probas escritas–ou orais- sobre os 

contidose traballos expositivosindividuaise/ou de grupoen cada avaliación que o alumno deberá 

superar cunha nota de 5 ou superior –traballos e probas escritas / orais-. 

Terase en conta para a nota final a evolución ao longo do curso e a mellora paulatina nas 

capacidades e coñecementos que abrangue a materia. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

Para a determinación da cualificación da materia en cada avaliación, se terán en consideración 

os seguintes criterios: 

 -Os resultados das diferentes probas que se realicen sobre os temas e contidos de cada 

avaliación. A valoración será de 1 a 10. Haberá probas de recuperación. 

 -A realización de tarefas no caderno de traballo do alumno. A valoración será de 1 a 10. 

 -O traballo individual ou de equipo que se faga e a súa exposición na aula. A valoración 

será de 1 a 10. 

 A condutaacadémica do alumno durante as sesións: interese na aula, atención, 

intervencións, etc. Permite a mellora da nota na avaliación sendeterminaraprobado ou 

suspenso, excepto na seguinte situación: no caso de utilización de medios non 

autorizados no momento da realización das probas (“costeletas”, conversas, uso do 

móbil, etc.). Tal uso determina a inmediata suspensión da proba no alumno/a ou 

alumnos/as e a obriga de recuperación. A sanción que se lle imporá, consistirá en que 

non poderá acadar á máxima cualificación nesa proba (10) – non terá cualificación maior 

a 7- alterándose os criterios para acadar o aprobado –suporá mais esforzo-. A 

reincidencia supón a cualificación negativa de suspenso (máximo cualificación de 

3/10) na avaliación. 

Para unha valoración correcta, atendendo aos criterios establecidos, é preciso que durante as 

probas escritas todo o material de estudio e os móbiles deban estar nas maletas -ou mochilas-, fora do 

ámbito das mesas. 

A recuperación dos controis suspensos ou para subir nota, non se realizarán nas sesións da 

materia. Se buscará hora e datas que non prexudique o normal funcionamento das sesión. 

 

Ponderación na nota de avaliación:  
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1. Os controis conxuntamente suporán 8/10 da nota da avaliación. É dicir, o 80 % da 
nota final, se establecerá polos resultados dos controis. Esíxese unha nota mínima 
de tres e medio(3’5) para facer media.As faltas de expresión e ortográficas serán 
tidas en conta: cada 10 faltas de ortografía que o profesor considere como graves 
supoñen a perda de 1 punto na cualificación. Só poderase baixar tres puntos sobre 
a nota final. 

2. O/os traballo/s trimestral pondera 1/10 da nota. O 10 %. Valórase tanto o traballo 
escrito entregado como a exposición oral que se faga na clase. 

3. O Traballo no caderno da materia e a conduta en clase suporán tamén un 1/10 da 
nota.Valórase a participación nas actividades propostas, tanto na aula como no centro. 
Esa participación debe ser colaborativa e respectuosa cos compañeiros. Da observación 
diaria en clase determínase a participación activa na clase por parte do alumno/a 
(respostas correctas ás preguntas e ás actividades da materia que lle propoña o 
profesor/a; o esforzo, a responsabilidade ante as obrigacións, o coidado dos materiais). 
Todas estas variables terán unha valoración positiva que se traducirá na 
cualificación de cada avaliación e na final. 

 

Avaliación final: 

1. A nota media das tres avaliacións. 

2. Actitude ante a materia, traballo, interese, esforzo, ... pode incidir ata un 5% á alza, 

en positivo, na cualificación final do curso, nunca en negativo. 

 

Cálculo da cualificación de cada unha das avaliacións (ponderación, redondeo...) 

Nas notas da avaliación, que só admiten números enteiros, aplicarase o seguinte criterio: 

1. -Si o alumno/a obtivo como promedio unha cifra enteira, se transcribirá 

esta sen alteracións nas actas. 

2. -Si o alumno/a obtivo como promedio unha nota con décimas, na súa 

transcrición nas actas de avaliación: 

a. -Redondearase ao enteiro superior no caso de que tales décimas 

teñan un valor igual ou maior de seis(exemplo: 7´6 se transcribirían 

nas actas como un 8). 

b. -Redondearase ao enteiro inferior no caso de que estas teñan un 

valor inferior a seis(exemplo: 6´4 ou 7´3 se transcribirían como un 6 

ou un 7). 

3. -Para aprobar a materia é necesario ter unha nota superior ou igual a 5. 

  

 TEMPORALIZACIÓN DE PROBAS E TAREFAS 

 Temporalización : 

 A temporalización pode sufrir variacións por imprevistos ou causas sobrevidas –excursión, 

saídas, ...- ao marxe do normal desenvolvemento do curso. 

  

   1º TRIMESTRE 

A avaliación continua do 1º Trimestre constará das seguintes probas: 

 1º Control : posibles datas entre a 1ª quincena de outubro. 

 2º Control:  posibles datas entre a  2ª quincena de outubro. 

 3º Control: posibles datas entre a 1ª quincena de novembro. 
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 4º Control: posibles datas entre a 2ª quincena de novembro. 

 5º Control: posibles datas entre o 13 e o 17 de decembro.  

6º Control traballos: entrega de traballos durante a exposicións que serán determinadas unha 

vez que se vaia explicando a materia ao longo do transcurso do trimestre. 

 7º Controis de revisións dos cadernos de traballo. Puntúa a mellorar a nota da avaliación. 

Durante os controis se revisarán os cadernos. 

  Durante os controisescritos todo o material de estudio deberá estar na maletas -ou mochilas-, 

ou fora do ámbito das mesas. 

A recuperación dos controis suspensos ou para subir nota, non se realizarán nas sesións da 

materia. Se buscará hora e datas que non prexudique o normal funcionamento das sesión. 

 

  2º TRIMESTRE 

A avaliación continua do 2º Trimestre constará das seguintes valoracións: 

 1º Control: posibles datas entre o 25 e o 31 de xaneiro. 

 2º Control:  posibles datas na 1ª quincena de  Febreiro. 

 3º Control: posibles datas na  última semana de febreiro e 1ª semana de marzo. 

 4º Control: posibles datas entre o 15 e 19 de marzo. 

 5º Control traballos: entrega de traballo durante a exposicións que serán determinadas unha 

vez que se vaia explicando a materia ao longo do transcurso do trimestre. 

 6º Controis de revisións dos cadernos de traballo. Puntúa a mellorar a nota da avaliación. 

Durante os controis se revisarán os cadernos. 

  Durante os controisescritos todo o material de estudio deberá estar na maletas -ou mochilas-, 

ou fora do ámbito das mesas. 

A recuperación dos controis suspensos ou para subir nota, non se realizarán nas sesións da 

materia. Se buscará hora e datas que non prexudique o normal funcionamento das sesión 

   

 3º TRIMESTRE 

A avaliación continua do 3º Trimestre constará das seguintes valoracións: 

 1º Control escrito: posibles datas na 1ª quincena de abril. 

 2º Control escrito: posibles datas a finais de abril ou na 1ª  semana de  maio. 

 3º Control escrito: posibles datas a finais maio. 

 4º Control escrito: posibles datas na 1ª semana de xuño. 

 5º Control traballos: entrega de traballo durante a exposicións que serán determinadas unha 

vez que se vaia explicando a materia ao longo do transcurso do trimestre. 

 6º Controis de revisións dos cadernos de traballo. Puntúa a mellorar a nota da avaliación. 

Durante os controis se revisarán os cadernos. 

  Durante os controisescritos todo o material de estudio deberá estar na maletas -ou mochilas-, 

ou fora do ámbito das mesas. 
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 A recuperación dos controis suspensos ou para subir nota, non se realizarán nas sesións da 

materia. Se buscará hora e datas que non prexudique o normal funcionamento das sesión 

  

 -Control escrito final:recuperación de avaliacións pendentes.Posibles datas entre o 10 e 19 de 

xuño: 

 A  proba consistirá en responder por escrito a 10 preguntas curtas extraídas do 

temario desenvolto durante o curso. 

 A valoración será de 1 punto por resposta correcta, ata o máximo de 10; 

considerarase aprobado e superado o temario con nota de 5 ou mais. 

 Dita recuperaciónxeral poderá ser dunha soa avaliación, dúas ou global si o 

alumno suspendeu todas as avaliacións.  

 Si o alumno non recupera, presentarase en setembro con toda a materia sobre os 

contidosmínimos. 

 

MECANISMO/S DE  RECUPERACIÓN DA PROBA NON SUPERADA 

 Rematada a avaliación, é preciso implementarreforzos e guías aos alumnos/as que non 

superaron positivamente a avaliación coa subministraciónde fichas de repaso: 

a. Subministración  de resumos ou esquemas de contidos básicos. 

b. Control de recuperación por escrito . 

 

AVALIACIÓN FINAL E EXTRAORDINARIA 

 Avaliación e Cualificación Final  

 O peso das cualificación das avaliacións na nota da avaliación final será o mesmo. Para 

establecela, farase a media coa condición de alcanzar un mínimo de catro en cada avaliación. Se a 

media das notas das tres avaliacións é positivo (cinco ou máis) o alumno/a supera a materia. A nota 

pode verse mellorada ata un 5% e ponderada á alza ata outro 5% polo comportamento e actitude 

positiva ante a materia durante todo o curso. 

 Avaliación extraordinaria. Descrición do tipo de proba: número de preguntas, 

valoración de cada unha delas, etc. 

 A proba extraordinaria de Setembro constará dun exercicio escrito seguindo os criterios e 
modelos das probas realizada no control escrito final de xuño: 

  

 A  proba consistirá en responder por escrito a 10 preguntas curtas extraídas do 

temario desenvolto durante o curso. 

 A valoración será de 1 punto por resposta correcta, ata o máximo de 10; 

considerarase aprobado e superado o temario con nota de 5 ou mais. 

 

 - Se durante o curso o alumno fixo as tarefas e traballos e a actitude ante a materia foi 

correcta segundo o previsto e fixado nos parámetros, terase en conta na nota final. 
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 TRABALLOS DE AVALIACIÓN: 

 PRIMEIRO TRIMESTRE: 

1-Condicións previas para a elaboración do traballo: 

 O Equipo estará formado por 4 membros MÁXIMO. 

 Antes de empezar a traballar deberase entregar ao profesor o tema e guión ou esquema do que 
se vai a investigar. Internet cos seus buscadores e a biblioteca deberían ser elementos necesarios e 
suficientes no proceso de investigación. O profesor tamén conta con libros e revistas de historia a vosa 
disposición. 

 Investigar non é corta e pega, é entender e recensionar e, cos datos comprobados, opinar e 
establecer conclusións ou criterios propios coincidentes –ou non- co lido; é o que se chaman hipóteses 
ou teorías. 

 O TRABALLO SE ENTREGA A MAN EN LIMPO. O traballo pódese facer primeiro a ordenador 
(Times New Roman, tipo 12), entre os CATRO dividindo a investigación, repartindo o traballo, podendo 
utilizar e incluír todos os medios dispoñibles cos que se conte:  debuxos, fotografías, etc., que serán os 
anexos. 

 O Traballo será dunha extensión aproximada para cada un de unhas 1.000 palabras de entre 2 - 3 
folios (por unha soa cara), escrito a man. Require boa letra para a rápida lectura polo profesor. 

 O Traballo é dos catro e, aínda que cada un soamente entrega a súa parte –NON É PRECISO 
COPIAR AS OUTRAS PARTES-, debe ser un traballo coherente e unido na exposición, falado 
entre os catro. 

 Cada un dos CATRO membros fará un comentario persoal sobre o traballo, unha valoración 
individual con base no que el investigou e descubriu como  interesante, destacable e digno de 
salientar ou comentar.  Non debería pasar das 10-15 liñas. 

 No traballo, ao final do texto e como un anexo, deberán sinalarse os materiais bibliográficos 
consultados: libros, revistas, periódicos, artigos ou páxinas “Webs” visitadas; a forma normal de 
referencia é a seguinte: Nome do autor, título da obra, editorial e ano da edición  (exemplo:  RISCO, 
Vicente; “A Historia de Galicia”; edit. Galaxia. 1975). 

 

2-Temporalización 

 Na última semana de setembro e primeira de outubro o/a delegado/a do curso entregará a relación 
de alumnos a relación dos compoñentes do equipo de investigación, o tema/s escollido e o guión base 
de cada un dos compoñentes. 

 É conveniente que o traballo, antes da entrega e da redacción por escrito a man, sexa revisado 
unha ou varias veces polo profesor. 

 A entrega do traballo persoal/ grupo será durante as exposiciónspúblicas na aula que se 
realizarán serán entre os días 11 e 15 de decembro. Intervirán os catro membros e se contará con 16 
minutos por equipo, 4 minutos por cada un dos membros. Para evitar pasarse co tempo, ou quedarse 
corto, o equipo debería ensaiar cun cronómetro.  

 Nos traballos deberá facerse uso na exposición do proxector que anime a disertación. Poderase 
dispoñer de todo o material ou medios cos que dispón o centro: mapas, ordenador, proxector, salón de 
actos –se está dispoñible-, … 

 

3- A Avaliación 

 O Traballo Trimestral de Investigación, contará tanto como unha proba de exame. A súa 
valoración é de 1 a 10.  

 A presentación do traballo escrito a man, o contido, a redacción e a conclusión final xunto coa 
exposición, serán valorados en conxunto para dar a nota final. 

 

4-A temática 

 Podedes escoller os traballos sobre calquera centro de interese dos primeiros seis temas do 
libro de texto. 
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 SEGUNDO TRIMESTRE: 

1-Condicións previas para a elaboración do traballo: 

 Xa están clarificadas 

2-Temporalización 

 Na última semana de xaneiro o/a delegado/a do curso entregará a relación de alumnos a 
relación dos compoñentes do equipo de investigación, o tema/s escollido e o guión base de cada un dos 
compoñentes. 

 É conveniente que o traballo, antes da entrega e da redacción por escrito a man, sexa revisado 
unha ou varias veces polo profesor. 

 A entrega do traballo persoal  / grupo será durante as exposicións públicas na aula que se 
realizarán serán entre os días 16 e 21 de marzo. Intervirán os catro membros e se contará con 16 
minutos por equipo, 4 minutos por cada un dos membros. Para evitar pasarse co tempo, ou quedarse 
corto, o equipo debería ensaiar cun cronómetro.  

 Nos traballos deberá facerse uso na exposición do proxector que anime a disertación. Poderase 
dispoñer de todo o material ou medios cos que dispón o centro: mapas, ordenador, proxector, salón de 
actos –se está dispoñible-, … 

 

3-A Avaliación 

 Xa está clarificada 

4-A temática 

 Podedes escoller os traballos sobre calquera centro de interese dos temas 6 a 12 do libro de 
texto. 

  

 

 TERCEIRO TRIMESTRE: 

1-Condicións previas para a elaboración do traballo: 

 Xa están clarificadas 

2-Temporalización 

 Na terceira semana de abrilo/a delegado/a do curso entregará a relación de alumnos a relación 
dos compoñentes do equipo de investigación, o tema/s escollido e o guión base de cada un dos 
compoñentes. 

 É conveniente que o traballo, antes da entrega e da redacción por escrito a man, sexa revisado 
unha ou varias veces polo profesor. 

 A entrega do traballo persoal  / grupo será durante as exposicións públicas na aula que se 
realizarán serán entre os días 7 e  15 de xuño. Intervirán os catro membros e se contará con 16 minutos 
por equipo, 4 minutos por cada un dos membros. Para evitar pasarse co tempo, ou quedarse corto, o 
equipo debería ensaiar cun cronómetro.  

 Nos traballos deberá facerse uso na exposición do proxector que anime a disertación. Poderase 
dispoñer de todo o material ou medios cos que dispón o centro: mapas, ordenador, proxector, salón de 
actos –se está dispoñible-, … 

3-A Avaliación 

 Xa está clarificada 

4-A temática 

 Podedes escoller os traballos sobre calquera centro de interese da HISTORIA DA ARTE DOS 
SÉCULOS XIX e XX. 

 


