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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:d, e, g, 
h,i ,l, m,n, p. 

 1. Da prehistoria á monarquía visigoda: 
prehistoria (evolución do Paleolítico ao Neolítico; 
pintura cantábrica e levantina; importancia da 
metalurxia); configuración das áreas celta e 
ibérica (Tartesos, indoeuropeos e colonizadores 
orientais; cultura castrexa); Hispania romana 
(conquista e romanización da Península; legado 
cultural romano; exemplo galego); monarquía 
visigoda (ruralización da economía; poder da 
Igrexa e a nobreza). 

  2. A Idade Media: tres culturas e un mapa 
político en constante cambio (711-1474) 

  3. A formación da monarquía hispánica e a súa 
expansión mundial (1474-1700) 

  4. España na órbita francesa: o reformismo dos 
primeiros Borbóns (1700-1788) 

 

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:c, d, e, 
g, h,i ,l, m,n, p. 

  5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): 
Liberalismo fronte a Absolutismo 

  5.1. Impacto da Revolución Francesa: relacións 
entre España e Francia; Guerra da 
Independencia. 

  5.2. Primeiro intento de revolución liberal, Cortes 
de Cádiz e Constitución de 1812. 

  5.3. Reinado de Fernando VII: restauración do 
absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista. 

  5.4. Emancipación da América española. 
 5.5. A obra de Goya como testemuño da época. 
 6. A conflitiva construción do Estado liberal 

(1833-1874) 
 6.1. O carlismo. 
 6.2. Triunfo e consolidación do liberalismo no 

reinado de Isabel II. 
 6.3. Proceso constitucional. 
 6.4. Sexenio Democrático: revolución de 1868 e 

caída da monarquía isabelina; procura de 
alternativas políticas e monarquía de Amadeo I; 
primeira República; guerra de Cuba, terceira 
guerra carlista e insurrección cantonal. 

 6.5. Inicios do movemento obreiro español. 
 7. A Restauración Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema político (1874-
1902) 

 7.1. Teoría e realidade do sistema canovista. 
 7.2. Oposición ao sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, rexionalismo galego e 
movemento obreiro. 

 7.4. Perda das derradeiras colonias e crise de 
1898. 

  8. Economía española no XIX. 
  9. A crise do sistema da Restauración e a caída 

da monarquía (1902-1931) 
 9.1. Intentos de modernización do sistema: 

revisionismo político dos primeiros gobernos de 
Afonso XIII 

  9.2. Quebra do sistema. 
  9.3. Ditadura de Primo de Rivera: directorio 

militar e directorio civil; remate da guerra de 
Marrocos; caída da ditadura; afundimento da 
monarquía. 

 9.4. Crecemento económico e cambios 
demográficos no primeiro terzo do século. 

 

 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, b, d, 
e, g, h,i ,m ,n ,p. 

 10. A II República. A Guerra Civil nun contexto 
de crise internacional (1931-1939) 

 10.1. A II República como solución democrática 
ao afundimento do sistema da Restauración. 

 10.2. Evolución política durante a II República. 
 10.3. Guerra Civil. 
 10.4. Idade de Prata da cultura española: da 

xeración do 98 á do 36.  
 11. A ditadura franquista (1939-1975) 
 11.1. Características e evolución do franquismo. 
 11.2. Cultura española durante o franquismo. 
 12. Normalización democrática de España e 

integración en Europa (desde 1975) 
 12.1. Transición á democracia. 
 12.2. Período constituínte. 
 12.3. Gobernos constitucionais.. 

 

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 dos principais feitos e procesos históricos da Península Ibérica 

desde a prehistoria ata a desaparición da monarquía visigoda, e identificar as súas causas 

e consecuencias. 

  Explicar a evolución dos territorios musulmáns na Península, describindo as súas etapas 

políticas e os cambios económicos, sociais e culturais que introduciron. 

 Explicar a evolución e configuración política dos reinos cristiáns, en relación co proceso de 

reconquista e o concepto patrimonial da monarquía.  

 Diferenciar as tres grandes fases da evolución económica dos reinos cristiáns durante toda 
a Idade Media (estancamento, expansión e crise), e sinalar os seus factores e as súas 

características. 

 Analizar a estrutura social dos reinos cristiáns  e describir o réxime señorial e as 

características da sociedade estamental. 

  Analizar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e 

a Idade Moderna, e identificar as reminiscencias medievais e os feitos salientables que 
abren o camiño á modernidade. 

  Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispánica durante o século XVI, 

diferenciando os reinados de Carlos I e Filipe II. 

 Explicar as causas e as consecuencias da decadencia da monarquía hispánica no século 

XVII, relacionando os problemas internos, a política exterior e a crise económica e 
demográfica.  

 Analizar a Guerra de Sucesión española como contenda civil e europea, e explicar as súas 

consecuencias para a política exterior española e a nova orde internacional.  

 Describir as características do novo modelo de Estado, especificando o alcance das 

reformas promovidas polos primeiros monarcas da dinastía borbónica.  

 Comentar a situación inicial dos sectores económicos, detallando os cambios introducidos e 
os obxectivos da nova política económica. 

 Expor os conceptos fundamentais do pensamento ilustrado, identificando as súas vías de 

difusión. 

  

 Bloque 5. A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo 

 B5.1. Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a 

Guerra da Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e as 

súas repercusións para España.  

 Explica as diferenzas entre a economía e a organización 

social do Paleolítico e do Neolítico, e as causas do 

cambio. 

 Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas 

celta e ibérica en vésperas da conquista romana en 

relación coa influencia recibida dos indoeuropeos, o 

reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos.  

 Define o concepto de romanización e describe os medios 

empregados para levala a cabo. 

 Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios 
peninsulares.  

 Resume as características da monarquía visigoda e 
explica por que alcanzou tanto poder a igrexa e a 

nobreza. 

 Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida 

ocupación da Península.  

 Describe a evolución política de Al-Andalus. 

 Describe as grandes etapas e as causas xerais que 
conducen ao mapa político da Península Ibérica ao 

remate da Idade Media. 

 Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas 
principais funcións. 

 Compara a organización política da coroa de Castela, a 

de Aragón e o reino de Navarra ao remate da Idade 

Media. 

 Explica a orixe e as características do réxime señorial e a 

sociedade estamental no ámbito cristián. 

 Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela 

e Aragón en tempos dos Reis Católicos e describe as 

características do novo Estado. 

 Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis 
relevantes de 1492. 

 Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, 

e explica os problemas que provocaron. 

 Explica a expansión colonial en América e no Pacífico 

durante o século XVI. 

 Describe a práctica do valemento e os seus efectos na 
crise da monarquía. 

 Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas 
consecuencias para a monarquía hispánica e para 

Europa. 

 Explica os principais factores da crise demográfica e 

económica do século XVII, e as súas consecuencias. 

 Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a 

composición dos bandos en conflito. 

 Define os decretos de nova planta e explica a súa 
importancia na configuración do novo Estado borbónico. 

 Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os 
primeiros Borbóns para sanear a Facenda Real. 

 Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da 

expulsión dos xesuítas. 

 Desenvolve os principais problemas da agricultura e as 

medidas impulsadas por Carlos III neste sector. 

 Explica a política industrial da monarquía e as medidas 
adoptadas respecto ao comercio con América. 

 Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o 
concepto de despotismo ilustrado.  

 Razoa a importancia das Sociedades Económicas de 

Amigos do País e da prensa periódica na difusión dos 

valores da Ilustración. 

 A estructura das áreas culturais da península:a 

romanización. 

 A duplicidade cultural da península medieval: a 
repoboación. 

 A unión dinástica da monarquía hispánica. 

 A unificación polítca dos Borbones. 



2
ª A

V
A

 

 Analizar as relacións entre España e Francia desde a Revolución Francesa ata a Guerra da 

Independencia, e especificar en cada fase os principais acontecementos e as súas 
repercusións para España. 

 Comentar o labor lexislador das Cortes de Cádiz, en relación co ideario do liberalismo. 

 Describir as fases do reinado de Fernando VII, e explicar os principais feitos de cada unha. 

 Explicar o proceso de independencia das colonias americanas, diferenciando as súas 
causas e as súas fases, así como as repercusións económicas para España. 

 Describir o fenómeno do carlismo como resistencia absolutista fronte á revolución liberal, 

analizando os seus compoñentes ideolóxicos, as súas bases sociais, a súa evolución no 

tempo e as súas consecuencias. 

 Analizar a transición definitiva do Antigo Réxime ao réxime liberal burgués durante o reinado 

de Isabel II, explicar o protagonismo dos militares e especificando os cambios políticos, 
económicos e sociais.  

 Explicar o proceso constitucional durante o reinado de Isabel II, en relación coas correntes 

ideolóxicas dentro do liberalismo e a súa loita polo poder. 

 Explicar o Sexenio Democrático como período de procura de alternativas democráticas á 

monarquía isabelina, especificando os grandes conflitos internos e externos que 

desestabilizaron o país. 

 Describir as condicións de vida das clases traballadoras e os inicios do movemento obreiro 

en España, en relación co desenvolvemento do movemento obreiro internacional. 

 Explicar o sistema político da Restauración, distinguindo a súa teoría e o seu funcionamento 

real. 

 Analizar os movementos políticos e sociais excluídos do sistema, especificando a súa 
evolución durante o período estudado.  

 Describir os principais logros do reinado de Afonso XII e a rexencia de María Cristina, 

inferindo as súas repercusións na consolidación do novo sistema político. 

 Explicar o desastre colonial e a crise do 98, identificando as súas causas e as súas 

consecuencias. 

 Explicar a evolución demográfica de España ao longo do século XIX, comparando o 

crecemento da poboación española no seu conxunto co de Cataluña e o dos países máis 

avanzados de Europa. 

 Analizar os sectores económicos e especificar a situación herdada, as transformacións de 

signo liberal e as consecuencias que se derivan delas. 

 Relacionar o rexeneracionismo xurdido da crise do 98 co revisionismo político dos primeiros 
gobernos, e especificar as súas actuacións máis importantes. 

 Analizar as causas da quebra do sistema político da Restauración e identificar os factores 

internos e os externos. 

 Explicar a ditadura de Primo de Rivera como solución autoritaria á crise do sistema, e 
describir as súas características, etapas e actuacións. 

 Explicar a evolución económica e demográfica no primeiro terzo do século XX, en relación 

coa situación herdada do século XIX.  

 Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en conflito e o 

desenvolvemento dos acontecementos. 

 Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo 

Réxime.  

 Comenta as características esenciais da Constitución de 
1812. 

 Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas 
durante o reinado de Fernando VII. 

 Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con 

que contaba inicialmente.  

 Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de 
independencia das colonias americanas. 

 Especifica as repercusións económicas para España da 
independencia das colonias americanas. 

 Describe as características dos partidos políticos que 

xurdiron durante o reinado de Isabel II. 

 Resume as etapas da evolución política do reinado de 

Isabel II desde a súa minoría de idade, e explica o papel 

dos militares.  

 Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e 
especifica os obxectivos dunha e outra. 

 Especifica as características da nova sociedade de clases  

 Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 

1837 e 1845. 

 Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático.  

 Describe as características esenciais da Constitución 
democrática de 1869. 

 Relaciona a evolución do movemento obreiro español 

durante o Sexenio Democrático coa do movemento 

obreiro internacional. 

 Explica os elementos fundamentais do sistema político 

ideado por Cánovas. 

 Especifica as características esenciais da Constitución de 
1876. 

 Resume a orixe e a evolución do catalanismo, o 
nacionalismo vasco e o rexionalismo galego. 

 Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e 

labrego español, así como a súa evolución durante o 
derradeiro cuarto do século XIX. 

 Compara o papel político dos militares no reinado de 

Afonso XII co das etapas precedentes do século XIX. 

 Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e 
as consecuencias territoriais do Tratado de París. 

 Especifica as consecuencias para España da crise do 98 
nos ámbitos económico, político e ideolóxico. 

 Identifica os factores do lento crecemento demográfico 

español no século XIX. 

 Explica os efectos económicos das desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz. 

 Especifica as causas dos baixos rendementos da 
agricultura española do século XIX. 

 Compara a revolución industrial española coa dos países 

máis avanzados de Europa. 

  Analiza a crise xeral de 1917: as súas causas, 

manifestacións e consecuencias. 

 Especifica as causas do golpe de estado de Primo de 
Rivera e os apoios con que contou inicialmente. 

 Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, 
desde o directorio militar ao directorio civil e o seu 

remate. 

  Explica as causas da caída da monarquía. 

 A revolución burguesa en España:o sistema de 
partidos. 

 A revolución industrial e o fracaso da modernización 

económica. 

 As tensións sociais e políticas do século XIX. 

 



3
ª A

V
A

 

 Explicar a II República como solución democrática ao afundimento do sistema político da 

Restauración, enmarcándoa no contexto internacional de crise económica e conflitividade 

social. 

 Diferenciar as etapas da República ata o comezo da Guerra Civil, especificando os feitos e 

as actuacións principais en cada unha. 

 Analizar a Guerra Civil, identificando as súas causas e as consecuencias, a intervención 

internacional e o curso dos acontecementos nas dúas zonas. 

 Analizar as características do franquismo e a súa evolución no tempo e especificar as 

transformacións políticas, económicas e sociais que se produciron, en relación coa 

cambiante situación internacional. 

 Describir a diversidade cultural do período, distinguindo as súas manifestacións. 

 Describir as dificultades da transición á democracia desde o franquismo nun contexto de 

crise económica, e explicar as medidas que permitiron a celebración das primeiras 

eleccións democráticas. 

 Caracterizar o novo modelo de Estado democrático establecido na Constitución de 1978, 

especificando as actuacións previas encamiñadas a alcanzar o máis amplo acordo social e 
político.  

 Analizar a evolución económica, social e política de España desde o primeiro Goberno 

constitucional de 1979 ata a aguda crise económica iniciada en 2008, sinalando as 

ameazas máis salientables ás que se enfronta e os efectos da plena integración en Europa. 

 Resumir o papel de España no mundo actual, especificando a súa posición na Unión 
Europea e as súas relacións con outros ámbitos xeopolíticos.  

 Explica as causas que levaron á proclamación da II 

República e relaciona as súas dificultades coa crise 

económica mundial dos anos 30. 

 Diferencia as forzas de apoio e oposición á República nos 

seus comezos, e describe as súas razóns e as principais 

actuacións. 

 Resume as reformas impulsadas durante o bienio 
reformista da República. 

 Especifica as características esenciais da Constitución de 
1931. 

 Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o 

seu desenvolvemento e os seus efectos. 

 Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do 

bienio anter 

 Explica as causas da formación da Fronte Popular e as 
actuacións tras o seu triunfo electoral, ata o comezo da 

guerra.  

 Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 

 Relaciona a Guerra Civil española co contexto 

internacional. 

 Compara a evolución política e a situación económica 
dos dous bandos durante a guerra. 

  Especifica os custos humanos e as consecuencias 
económicas e sociais da guerra. 

 Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, 

desde o punto de vista militar. 

 Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios 

sociais do franquismo na súa etapa inicial. 

 Diferencia etapas na evolución de España durante o 
franquismo, e resume os trazos esenciais de cada unha.  

 Explica a organización política do Estado franquista. 

 Explica as relacións exteriores, a evolución política e a 

situación económica de España desde o remate da 

Guerra Civil ata 1959. 

 Explica as relacións exteriores, a evolución política e as 
transformacións económicas e sociais de España desde 

1959 ata 1973. 

 Especifica as causas da crise final do franquismo desde 
1973. 

 Explica a política económica do franquismo nas súas 

etapas e a evolución económica do país. 

 Describe as transformacións que experimenta a 

sociedade española durante os anos do franquismo, así 
como as súas causas. 

 Especifica os grupos de oposición política ao réxime 

franquista e comenta a súa evolución no tempo. 

 Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a 
morte de Franco, e quen defendía cada unha. 

 Describe as actuacións impulsadas polo presidente de 
Goberno Adolfo Suárez 

 Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da 

Moncloa. 

 Explica o proceso de elaboración e aprobación da 

Constitución de 1978 e as súas características esenciais. 

 Describe como se estableceron as preautonomías de 
Cataluña e o País Vasco. 

 Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 
ata a actualidade, segundo o partido no poder, e sinala 

os principais acontecementos de cada unha delas. 

 Comenta os feitos máis salientables do proceso de 

integración en Europa e as súas consecuencias  

  Revolución e contrarrevolución en España. 

 A normalización institucional: o novo sistema de 

partidos. 

 A modernización e a inserción no contexto europeo. 
 

 



CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 

       
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Actitude* 0%  

Conceptos e procedementos 

100% 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 
 

En 2º de BAC o 100% da cualificación corresponderá aos exames, que estarán referenciados aos contidos e ás orientacións das ABAU.A  nota final será a nota media das tres 

avaliacións. Cada avaliación terá a súa respectiva recuperación, que poderá realizarse ao longo do curso ou a final de curso. 

En BACHARELATO haberá que ter unha nota mínima de cinco puntos para facer media. 


