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OBXECTIVOS e CONTIDOS 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS* 

1
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria: a, c, d, 
f, g, h, l, m, n, ñ. 

 Século XVIII en Europa: do feudalismo ao 
absolutismo e o parlamentarismo das minorías. 
Francia, Inglaterra, España e Galicia. 

 Ilustración. 
 Arte e ciencia en Europa no século XVIII 
 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 

bases ideolóxicas (liberalismo,nacionalismo e 
rexionalismo), económicas e sociais; principais 
consecuencias. 

 Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: 
periodización e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e independentistas. O caso 
español 

 A Revolución Industrial 
 Revolución Industrial: concepto; factores 

económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 
posible. 

 Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao 
resto de Europa. 

 Consecuencias da Revolución Industrial. 
Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas 
de organización). 

 Discusión en torno ás características da 
industrialización en España e Galicia: éxito ou 
fracaso? 

 A ciencia no século XIX. 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS  



2
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria: a, c, d, 
f, g, h, l, n, ñ. 

 O imperialismo no século XIX: concepto. 
 Imperialismo: causas, desenvolvemento e 

consecuencias. 
 Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-

1919) ou I Guerra Mundial. 
 Revolución Rusa. 
 A arte no século XIX. 
 A época de entreguerras (1919-1945) 
 Período de entreguerras: do final da Gran Guerra 

ao crac do 29 e a Gran Depresión. 
 Fascismo italiano e nazismo alemán. 
 II República española e a Guerra Civil. 
 As causas e consecuencias da II Guerra Mundial 

(1939-1945) 
 Orixes da II Guerra Mundial. 
 Desenvolvemento da II Guerra Mundial: 

extensión, fases, formas de guerra e principais 
consecuencias. 

 O Holocausto. 

 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

3
ª A

V
A

 

 Correspóndense co DECRETO 86/2015, de 25 de juño, polo el que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria: a, c, d, 
e, f, g, h, l, m, n, ñ. 

 Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de 
reconstrución posbélica. 

 Procesos de descolonización en Asia e África. 
 A estabilización do Capitalismo e o illamento 

económico do bloque soviético  
 Evolución dos bloques soviético e capitalista. O 

"Welfare State". 
 Crise do petróleo (1973). 
 Ditadura de Franco en España. 
 O mundo recente entre os séculos XX e 

XXIFormas económicas e sociais do capitalismo 
no mundo. 

 Colapso dos réximes soviéticos e as súas 
consecuencias. 

 Transición política en España: da ditadura á 
democracia (1975-1982). 

 Camiño cara a Unión Europea: desde a unión 
económica a unha futura unión política 
supranacional. 

 A Revolución Tecnolóxica e a globalización a 
finais do século XX e principio do XXI 

 A globalización económica: concepto e 
características. 

 Papel da Revolución Tecnolóxica na 
globalización. 

 Consecuencias da globalización. Relacións 
interrexionais; focos de conflito.A relación entre 
o pasado, o presente e o futuro a través da 
historia e a xeografía 

 Relación entre o pasado, o presente e o futuro a 
través da historia e a xeografía. 

 Cambio e continuidade. 
 Tempo histórico. 
 Vocabulario histórico e artístico: Idade 

Contemporánea. 
 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES 

1
ª A

V
A

 

 Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico. 

 Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 

 Coñecer os avances da Revolución Científica desde os séculos XVII e XVIII. 

 Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e XIX. 

  Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América nos 

séculos XVIII e XIX 

 Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 

 Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 
industrialización parcial do país. 

 Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación coas 

revolucións industriais 

 Establece, a través da análise de textos, a diferenza 

entre o Absolutismo e o Parlamentarismo. 

 Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e 
Ilustración. 

 Describe as características da cultura da Ilustración e as 
implicacións que ten nalgunhas monarquías. 

 Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o 

fixeron. 

 Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas 
épocas, o valor destas non só como información senón 

tamén como evidencia para os/as historiadores/as. 

  Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos 

dalgunha das revolucións burguesas da primeira metade 

do século XIX, acudindo a explicacións causais, e sinala 

os proles e os contras. 

 Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos 
dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, 

acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os 

contras. 

 Analiza os proles e os contras da primeira Revolución 
Industrial en Inglaterra. 

 Analiza e compara a industrialización de diferentes 
países de Europa, América e Asia, nas súas distintas 

escalas temporais e xeográficas. 

 Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades 
industriais. 

 Especifica algunhas repercusións políticas como 

consecuencia dos cambios económicos en España. 

 Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos 
principais avances científicos e tecnolóxicos do século 

XIX. 

 Comprender a importancia da representación do 
tempo e do espazo para unha formación histórica 

 Ser capaz de elaborar eixos cronolóxicos dos 
séculos XVIII e XIX. 

 Definir conceptos básicos dos aspectos 
económicos, políticos e sociais da etapa. 

 Interpretar os cambios relativos á Revolución 

Industrial e aos imperialismos. 



2
ª A

V
A

 

  Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX. 

 Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

 Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 
Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

 Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

 Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer a 

orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, o expresionismo e outros 

"ismos" en Europa. 

 Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas 

explicacións históricas sobre esta época. 

 Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 

 Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao estoupido 
da Guerra Civil 

 Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

 Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas nesta 

guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 

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

 Explica razoadamente que o concepto imperialismo 

reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial 

e nas relacións económicas transnacionais. 

 Elabora discusións sobre eurocentrismo e a 

globalización. 

 Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre 
colonialismo, imperialismo e a Gran Guerra de 1914. 

 Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha 
explicación histórica, da I Guerra Mundial. 

 Analiza o novo mapa político de Europa. 

 Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia 
perspectiva e desde a dos aliados. 

 Contrasta algunhas interpretacións do alcance da 
Revolución Rusa na súa época e na actualidade. 

 Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos 

arquitectónicos da arte do século XIX. 

 Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co 
presente e as posibilidades do futuro, como o alcance 

das crises financeiras de 1929 e de 2008. 

 Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller. 

 Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do 

fascismo en Europa. 

 Explica as principais reformas durante a II República 

española, e reaccións a elas. 

 Explica as causas da Guerra Civil española no contexto 
europeo e internacional. 

 Sitúa nun mapa as fases da Segunda Guerra Mundial. 

 Dá unha interpretación de por que rematou antes a 

guerra europea que a mundial. 

 Elabora unha narrativa explicativa das causas e as 
consecuencias da II Guerra Mundial, a distintos niveis 

temporais e xeográficos. 

 Recoñece a significación do Holocausto na historia 
mundial. 

 Interpretar os cambios relativos á Revolución 
Industrial e aos imperialismos. 

 Ser capaz de interpretar éstes últimos traballando 

con mapas. 

 Determiñar as causas dos diferentes conflictos da 
época. 

 Ser capaz de elaborar eixos cronolóxicos do 
momento. 

 Definir conceptos básicos relativos as 

transformacións e conflictos da época. 

 



3
ª A

V
A

 

 Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945, e as relacións 
entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 

 Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX e 

comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo desigual. 

 Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento 

interno, así como os avances económicos do "Welfare State" en Europa. 

  Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun caso 
concreto. 

 Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra Civil, e 

como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 

 Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a nivel 
mundial. 

 Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros réximes 

socialistas. 

 Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España despois 

de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 

 Entender a evolución da construción da Unión Europea. 

 Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 

 Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a Revolución Tecnolóxica. 

 Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, prevendo 

posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións ambientais transnacionais, e 
discutir as novas realidades do espazo globalizado. 

 Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e 

os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 

 Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 

facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 

 Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

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

 Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica 

algúns dos conflitos enmarcados na época da Guerra 

Fría. 

 Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. 

 Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador. 

 Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, 

por exemplo, África subsahariana (anos 50 e 60) e a 

India (1947). 

 Explica os avances dos réximes soviéticos e do "Welfare 

State" en Europa. 

 Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación 
da muller ao traballo asalariado. 

 Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 
2008. 

 Coñece a situación da posguerra e a represión en 

España, así como as fases da ditadura de Franco 

 Discute como se entende en España e en Europa o 
concepto de memoria histórica 

 Comprende os proles e contras do estado do benestar. 

 Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos 

cambios producidos tralo colapso da URSS. 

 Compara interpretacións sobre a Transición española nos 
anos setenta do século XX e na actualidade. 

 Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron 
lugar ao cambio na sociedade española da transición: 

coroación de Xoán Carlos I, lei para a reforma política de 

1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituíntes, aprobación da Constitución de 1978, 

primeiras eleccións xerais, creación do Estado das 

autonomías, etc. 

 Analiza o problema do terrorismo en España durante esta 

etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): a xénese e a 

historia das organizacións terroristas, a aparición dos 

primeiros movementos asociativos en defensa das 
vítimas, etc.  

 Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu 

futuro. 

 Procura na prensa novas dalgún sector con relacións 
globalizadas, e elabora argumentos a favor e en contra. 

 Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na 
implantación das recentes tecnoloxías da información e 

da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 

 Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e 
gráficos, para presentar algún aspecto conflitivo das 

condicións sociais do proceso de globalización. 

 Formula posibles beneficios e desvantaxes para as 

sociedades humanas e para o medio natural dalgunhas 
consecuencias do quecemento global, como o 

desxeamento do Báltico. 

 Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX 

pode chegar a unha unión económica e política no século 
XXI. 

 Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións 

industriais do século XIX coa revolución tecnolóxica de 

finais do século XX e principio do XXI. 

 Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas 

de sucesión, duración e simultaneidade. 

 Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 
históricos. 

 Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 
enclaves xeográficos. 

 Traballalos nos mapas. 

 Elaboración de eixos cronolóxicos do momento. 

 Coñecer e explicar a través do traballo de textos e 

mapas as características do mundo deste 

momento. 

 Definición de conceptos básicos relacionados coa 
etapa hsitórica. 

 Diferenciar os rexímes políticos que marcan, tanto 

en España como no mundo en xeral, a segunda 

metade do século XX e os inicios do XXI. 
 

 



CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 

 Para avaliar ó alumnado  empregaremos os seguintes procedementos: 

 OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA da implicación do alumno na asignatura, das súas intervencións nas clases, da presentación adecuada das diferentes 

tarefas que se lle encomenden . 

  ANÁLISE DE TAREFAS  E DA PRODUCCIÓN DO ALUMNADO. 

  INTERCAMBIOS ORAIS E INTERROGACIÓN. 

  PROBAS ESPECÍFICAS 
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Actitude* 20%  

Conceptos e procedementos 

80% Probas obxectivas escritas  

0% Traballos / Expresión escrita  

0% Lecturas / Audicións  

0% Laboratorios / Expresión oral  

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, 
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio 
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso. 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
 

As probas escritas realizadas durante o período de tempo que comprenda a avaliación. Haberá un mínimo de dúas probas, que terán sempre dúas partes: 

Unha primeira parte será de carácter conceptual, e consistirá na definición de conceptos ou no desenvolvemento de cuestións ou. temas, a modo de redaccións, nos que se 

amose a asimilación dos contidos conceptuais. 

Unha segunda parte terá carácter procedemental, e consistirá na realización de exercicios diversos: interpretación de mapas e gráficos, análise de datos estatísticos, 

elaboración de resumos e esquemas, elaboración de eixos cronolóxicos... 

Aqueles cuxa nota sexa inferior a catro deberán repetirse para o que se programará unha recuperación ao final de cada avaliación 

 

0 traballo realizado polo alumno/a. Dentro deste apartado teranse en conta: a correcta execución das actividades feitas no caderno; as intervencións positivas na aula (na 

resolución dun exercicío, na resposta a unha pregunta ... ); a valoración de pequenos traballos de investigación, redaccións ou calquera outro tipo de exercicios propostos polo 

docente para a súa realización fora da aula. 

 

No que se refire a contidos actitudinais terá unha valoración positiva: 

0 comportamento individual dentro da aula (respecto cara a compafleiros e profesor/a, puntualidade, correción na maneira de expresarse, ... ) 

A presentación do caderno nunhas condicións mínimas de organización, límpeza, lexibilidade e composición correctas. 

A utilización axeitada do material de traballo propio, así como o de utilización xeral (libros, cadernos, diccionarios, mapas murais ... ) 


