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Materia HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso  1º BAC

DEPARTAMENTO XEOGRAFÍA E HISTORIA
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES

OBXECTIVOS CONTIDOS

1ª
AVA

Obxectivos

a
b
c
d
e
h
g
m
n
l
p

Bloque 11. A historia contemporánea: o tempo histórico. Métodos
e ferramentas propias da disciplina.
Bloque 1. O Antigo Réxime
Bloque 2. As revolucións industriais  e as súas consecuencias
sociais
Bloque 3. A crise do Antigo Réxime

2ª
AVA

a
b
c
d
e
h
m

Bloque 4. A dominación europea do mundo e a I Guerra Mundial
Bloque 5. O período de entreguerras, a II Guerra Mundial e as
súas consecuencias
Bloque  6.  Evolución  de  dous  mundos  diferentes  e  os  seus
enfrontamentos

3ª
AVA

a
b
c
d
e
h
m
i
n

Bloque 7. A descolonización e o terceiro mundo
Bloque 8. A crise do bloque comunista
Bloque 9: O mundo capitalista
Bloque 10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª
AVA

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.

 -Orixe e evolución dos movementos liberais
do XIX

 -A  Revolución  Industrial:  evolución  e
consecuencias

 -Diferencias  entre  o  pensamento  liberal,
anarquista e socialista.
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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  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

Páxina 2



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.

2ª
AVA

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 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 
Guerra Mundial 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 

 -Diferencias  entre  o  pensamento  liberal,
anarquista e socialista.

 -Causas, desenvolvemento e consecuencias
da I Guerra Mundial.

 Aparición. e evolución do estado socialista
 -Os  fascismos  europeos  no  contexto  de

entreguerras. A crise do 29.
 -Desenvolvemento das ideoloxías socialistas

no tránsito entre os ss.XIX e XX no período
entreguerras

 -A 2ª Guerra Mundial
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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.

3ª
AVA

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 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.

 -A  Guerra  Fria  e  a  influencia  das  dúas
potencias hexemónicas

 -Evolución das ideoloxias.  políticas durante
a segunda metade do s. XX.

 -O proceso de disolución da URSS
 -Características da UE
 -A globalización económica
 -Principais conflictos bélicos de finais do XX.
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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 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 
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India desde finais do século XX ao século 
XXI, seleccionando trazos políticos, 
económicos, sociais e de mentalidades

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

probas escritas e/ou orais previstas por avaliación 90%

Actirude, traballo diario,caderno, exercicios 10%

CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN

Para aprobar cada avaliación haberá que ter unha nota mínima dun 5. A nota final da materia calcularase a
partir da media aritmética das avaliacións, sempre e cando estean aprobadas ou excepcionalmente unha
das avaliacións teña un 4.
En  cada  avaliación  realizarase  una  recuperación  para  aqueles  alumnos  que  non  teñan  acadado  unha
cualificación de 5. Nesta proba examinaranse de todos os contidos traballados na devandita avaliación.

ESCENARIOS  POSIBLES  EN FUNCIÓN DA EVOLUCIÓN  SANITARIA.  ACTIVIDADE  LECTIVA PRESENCIAL,  SEMIPRESENCIAL
E/OU NON PRESENCIAL

Segundo o recollido nas instrucións remitidas aos Centros para a elaboración da programación do 
curso 2020-21 a presente programación do Departamento de Xeografía e Historia, contempla dous escenarios posibles en función da
evolución sanitaria: actividade lectiva presencial e non presencial. Recollemos de seguido, os criterios fundamentais para este último
escenario de non presencialidade, 
tanto total, como parcial.

1. Ensino non presencial. Ferramentas e metodoloxías de traballo.

Se a declaración de casos positivos no Centro levase á necesidade de activar un escenario de
aprendizaxe non presencial, aplicaranse as medidas recollidas non plan de continxencia do 
centro que contempla, entre outros, os seguintes aspectos:

A aula virtual e g suite serán as plataformas de traballo ordinarias para o desenvolvemento da educación a distancia, tanto naqueles
casos puntuais, con aquel alumnado que parcialmente estea en situación de corentena, cando non exista suspensión da actividade
presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería.

Os traballos programados recolleranse na aula virtual e/ou en g suite –tarefas ou actividades- 
Incluirán: resolución de problemas, comentarios de texto, pequenas investigacións e diferentes
exercicios de reforzo e recuperación. 

Pola súa banda, as metodoloxías a aplicar neste escenario, requiren complementar estas plataformas
coas  outras  ferramentas  coorporativas  que  está  a  poñer  a  nosa  disposición  a  Consellería.  En  primeiro  lugar  a  plataforma  para
videoconferencia Falémos e o Meet de g suite para o contacto co alumnado e a presentación e desenvolvemento das actividades
propostas. 

Ao comezo de cada semana se informará a cada grupo dos traballos programados, sen esquecer as particulares situacións individuais.
Ao final de cada xornada farase balance e darase resposta dos exercicios ou actividades subidas e correxidas.
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Tarefas/actividades e formatos empregados:

Nun escenario de confinamiento parcial ou total a nosa programación procurará reforzar cada 
unha das unidades cun maior número de recursos relacionados cos estándares de aprendizaxe. 
Así, todas as unidades subidas as plataforma da Aula Virtual poden contar con: presentacións
 -en power point- dos contidos asociados aos seus estándares de aprendizaxe; textos resume 
–en  formatos  docx  e  pdf-;  así  como,  diferentes  arquivos  audiovisuais  –youtube  preferentemente.  Finalmente,  todas  as  unidades
complétanse cun bloque de exercicios e actividades, baixo diferentes soportes e cun deseño apoiado en aprendizaxes competenciais. 

Ditas actividades propostas baixo diversos formatos, responden a diversas tipoloxías: Exercicios interativos autocorrexibles. Fichas de
repaso,…... Finalmente, sinalar que se realizará un deseño 
de actividades de reforzo e fixación de aprendizaxes para aquel alumnado con maiores dificultades.

Procedementos de avaliación: 

Na recompilación das “evidencias de aprendizaxe” empregaránse  ferramentas comúns de avaliación competencial   que faciliten a
análise das tarefas e da resolución individual de actividades, así como a redacción e a presentación de traballos escritos.  
Estes serán avaliados, preferentemente a través de “rúbricas” ou guías moi sinxelas.
Instrumento que facilita a valoración do desempeño do alumnado ao realizar calquera das actividades ou tarefas propostas. 
As probas escritas ou orais como instrumento de avaliación tamén se aplicarán acomodando 
a súa realización ás condicións de non presencialidade mediante algunha solución técnica -gravación,
tempos tasados, etc.- previamente consensuados co alumnado. Non obstante, estas probas serán, nestes escenario de confinamento-
moi limitadas.

2. Alumnado con dificultades para o ensino telemático.

Para garantir o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática por non dispoñer de acceso a rede ou non
teña equipos informáticos o noso centro, dentro do plan de continxencia, ten previsto despregar as oportunas medidas para ofrecer ás
familias con tales dificultares, os medios informáticos básicos.  Nos casos identificados, desde o Departamento farase un seguemento
pormenorizado do uso destes equipos e das posibles dificultades que poidan xurdir, para que, se fora necesario, complementar outras
medidas de xeito coordinado co departamento de orientación; tales como, achegarlles en formato papel aqueles contidos e recursos
esenciais para seguir o desenvolmento do curso.
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