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1. Introdución

Bloque de materias troncais

Historia do Mundo Contemporáneo

Introdución

O estudo da materia de Historia do Mundo Contemporáneo é esencial para o coñecemento e a comprensión do
mundo actual. Non menos

importante é o seu carácter formativo, xa que desenvolve capacidades e técnicas intelectuais propias do pensamento
abstracto e formal, tales como

a observación, a análise, a interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico. Por outra banda, a
historia contribúe decisivamente á

formación de cidadáns e cidadás responsables, conscientes dos seus dereitos e das súas obrigas, así  como da
herdanza recibida e do seu

compromiso coas xeracións futuras.

Historia do Mundo Contemporáneo pretende ofrecer unha visión de conxunto dos procesos históricos fundamentais
do mundo pero prestando,

cando é preciso, unha especial atención a España e a Galicia.

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen acontecementos, e no histórico
está presente a idea de cambio,

e precisamente para explicar tal cambio debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida cotiá.

A  partir  dos  contidos,  dos  criterios  de  avaliación  e  dos  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  preténdese  o
desenvolvemento persoal, intelectual e

social do alumnado. Todas as actividades propostas queren favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si
mesmo, para traballar en

equipo e individualmente e para actuar con espírito crítico. O seu estudo deberá contribuír a fomentar unha especial
sensibilidade cara á sociedade

do presente e a súa problemática,  que anime a adoptar unha actitude responsable e solidaria coa defensa da
liberdade, a igualdade entre homes e

mulleres, os dereitos humanos, a non discriminación e os valores democráticos.

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a súa crise e, a partir da
Revolución Industrial e as súas

consecuencias, chegan ao século XX, facendo especial fincapé na Europa de entreguerras e na segunda Guerra
Mundial, establecendo unha

caracterización específica do mundo desde os anos cincuenta do século XX ata o mundo actual, definido polas áreas
xeopolíticas e culturais, dentro

da globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar por alto o final do bloque comunista e as novas relacións
internacionais xurdidas
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despois dos atentados de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales feitos, a
historia enriquécese coas achegas

doutras disciplinas e mesmo coas conclusións da investigación xornalística dos acontecementos. Podemos incluír
tamén a análise noutros idiomas,

o uso das tecnoloxías da información e da comunicación, a crítica dos medios de comunicación, a reflexión sobre a
diversidade cultural, a historia

oral ou a comparación con novelas históricas deses feitos históricos.

Débense desenvolver  conceptos,  pero  tamén procedementos  do traballo  do/da historiador/a,  cun vocabulario
científico da disciplina que requirirá

rigor e espírito de traballo, exposicións, correcta ortografía e expresión que lle permitan ao alumnado establecer os
seus razoamentos e

argumentacións.

A través do estudo de Historia do Mundo Contemporáneo, os/as estudantes deberán adquirir determinados valores e
hábitos de comportamento,

como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da diversidade ou a valoración do patrimonio cultural e
histórico recibido.

A materia  é  rica  en achegas ao coñecemento competencial.  As  competencias  clave sociais  e  cívicas,  e  as  de
conciencia e expresións culturais

reciben un tratamento moi específico relacionado cos contidos que son propios de Historia do Mundo Contemporáneo.
Ademais, as competencias

lingüística, dixital e de aprender a aprender están presentes de maneira constante na súa vertente máis instrumental
e deben impregnar todo o que

sexa posible o desenvolvemento curricular da materia. O traballo competencial matemático e en ciencias e tecnoloxía
trátase de xeito puntual. A

competencia clave de sentido de iniciativa e espírito emprendedor debe estar moi presente nas vertentes máis
actitudinais e competenciais da

materia.

O tratamento metodolóxico da materia débese axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, respectando ritmos
e estilos de aprendizaxe que

teñan en conta a atención á diversidade. Historia do Mundo contemporáneo permite desenvolver metodoloxías
activas nas que, como xa se citou, o

traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes, con elaboración de diferentes tipos de material

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Recoñecer  os  movementos,  accións  e
transformacións históricas que contribuíron ao
af ianzamento  da  l iberdade  no  mundo
contemporáneo, a través do estudo comparado
de  casos  e  o  uso  correcto  de  termos  e
conceptos históricos, para valorar os logros que
supoñen  os  sistemas  democráticos  como
principal  garantía  para  a  convivencia  e  o
exercicio dos dereitos fundamentais.

2 2 11 1-2-3 1

OBX2 - Tomar conciencia do grao de violencia,
barbarie e destrución alcanzado polos conflitos
da Idade Contemporánea, a través do emprego
de fontes históricas fiables, a lectura de textos
historiográficos e a elaboración de argumentos
propios  que  preveñan  a  manipulación  da
información,  para  afrontar  acontecementos
traumáticos do noso pasado recente,  evitar  a
repetición de feitos semellantes, recoñecer as
vítimas e defender a aplicación do principio de
xustiza universal.

1-5 11-31-
40 1-2-3

OBX3 - Identificar a desigualdade como un dos
p r i nc ipa i s  p rob lemas  das  soc iedades
contemporáneas, recoñecendo as experiencias
histór icas  de  determinados  co lect ivos,
empregando a análise multicausal e valorando o
papel transformador do suxeito na historia, para
comprender  como  se  formaron  as  actuais
sociedades  complexas,  apreciar  a  riqueza  da
diversidade social, valorar os logros alcanzados
e asumir os retos que formula a consecución de
comunidades máis xustas e cohesionadas.

3 1 5 12-31-
40 2-3

OBX4  -  Comprender  a  importancia  das
identidades colectivas na configuración social,
política  e  cultural  do  mundo  contemporáneo,
utilizando  o  pensamento  histórico,  os  seus
c o n c e p t o s  e  m é t o d o s ,  p a r a  a n a l i z a r
criticamente  como  se  foron  construíndo  e
conformando  a  través  do  tempo,  elaborar
argumentos  propios  cos  que  contribuír  a  un
diálogo construtivo,  respectar os sentimentos
de pertenza e valorar a riqueza patrimonial e o
legado histórico e cultural que produciron.

3-5 12-31 2-3 1-2

OBX5  -  Identificar  e  recoñecer  os  principais
retos  do  século  XXI  a  través  de  procesos
avanzados de procura, selección e tratamento
da información, o contraste e a lectura crítica
de fontes, para entender o fenómeno histórico
da globalización, a súa repercusión no ámbito
local e planetario e na vida cotiá das persoas, e
mostrar a necesidade de adoptar compromisos
ecosociais  para  afrontar  os  Obxectivos  de
Desenvolvemento Sostible.

3 5 1 20-40 3-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6 - Valorar o significado histórico da idea de
progreso  e  as  súas  repercusións  sociais,
a m b i e n t a i s  e  t e r r i t o r i a i s  n o  m u n d o
contemporáneo,  a  través  do  uso  de  métodos
cuantitativos  e  da  análise  multifactorial  do
desenvolvemento  económico,  os  ritmos  de
crecemento e a existencia de distintos modelos
e sistemas, para tomar conciencia das relacións
de subordinación e dependencia, e adoptar un
compromiso activo coa sostibilidade, a defensa
dos  dereitos  sociais  e  o  acceso  universal  a
recursos básicos.

4-5 20-50 3-4 1-2

OBX7 - Interpretar a función que desempeñaron
o pensamento e as ideoloxías na transformación
da  real idade  desde  as  or ixes  da  Idade
Contemporánea ata a actualidade, a través da
aproximación  á  historiografía  e  aos  debates
sobre  temas  clave  da  historia,  para  valorar
criticamente  os  distintos  proxectos  sociais,
políticos e culturais xerados, as accións levadas
a  cabo  e  as  experiencias  vividas,  desde  a
perspectiva  ética  contida  na  Declaración
Universal dos Dereitos Humanos.

3-5 3 12-31-
40 2-3

OBX8  -  Describir  e  analizar  os  cambios  e
permanencias que se produciron na sociedade
c o n t e m p o r á n e a ,  o s  c o m p o r t a m e n t o s
demográficos, os modos de vida e o ciclo vital,
prestando  especial  interese  á  situación  da
muller,  aos  roles  de  xénero  e  idade,  aos
mecanismos de control, dominio e submisión e
á loita pola dignidade e contra a discriminación,
realizando  proxectos  de  investigación  e
apl icando  o  pensamento  histór ico  para
recoñecer o valor e importancia dos personaxes
anónimos da historia.

5 3 2 12-31-
40 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X1750-19181 3525

1918-1945 X2 3525

X1945-1992 X3 3525

X1992...4 3525
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

1750-1918

Duración

35

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Identificar e recoñecer os logros que
supoñen os actuais sistemas democráticos como o
resultado non lineal no tempo dos movementos e
accións que contribuíron ao afianzamento e
articulación do principio de liberdade, a través da
análise dos principais procesos históricos que se
desenvolveron, a comprensión dos textos políticos e
constitucionais fundamentais e o uso adecuado de
termos e conceptos históricos.

 Comprensión da transición do Antigo
Réxime ao sistema liberal, resaltando o
papel da burguesía e o peso da ideoloxía
da Ilustración

CA1.2 - Comprender os conceptos de revolución e
cambio no mundo contemporáneo e os elementos e
factores que os causan e condicionan, a través do
estudo de casos significativos das revolucións
burguesas e socialistas que ocorreron ao longo da
historia contemporánea, así como dos movementos
de acción e reacción que xeraron.

Principais fases da  Revolución francesa e
o seu legado. Consecuencias das
Revolucións do 30 e o 48. Factores da
Revolución industrial

CA1.3 - Analizar criticamente como se foron
construíndo no tempo as identidades colectivas,
empregando os conceptos e métodos do
pensamento histórico, respectando a pluralidade e
os sentimentos identitarios e valorando o legado
histórico e cultural destas.

Resaltar o papel do Nacionalismo no
século XIX .

CA1.4 - Abordar criticamente os principais temas
clave da historia e da actualidade, a través da
aproximación ás principais correntes historiográficas
e aos usos que se fan da historia, valorando
criticamente os principais proxectos sociais, políticos
e culturais que tiveron lugar na historia
contemporánea desde a perspectiva ética contida na
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

Valoración crítica da sociedade liberal

CA1.5 - Contrastar o papel relegado da muller na
historia contemporánea, identificando e valorando a
importancia das figuras individuais e colectivas como
protagonistas anónimas da historia contemporánea,
así como o papel dos movementos feministas no
recoñecemento dos seus dereitos e no logro da
igualdade efectiva de mulleres e homes, así como a
corresponsabilidade no coidado das persoas.

Comprender o papel da muller no século
XIX  e as orixes do Feminismo
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Entender o significado histórico das
transicións políticas e dos procesos de
democratización da Idade Contemporánea como
fundamento e garantía para a convivencia e o
exercicio dos dereitos fundamentais, valorando as
implicacións que supoñen o exercicio da cidadanía
activa e o respecto ao ordenamento constitucional, e
xerando xuízos propios tanto con respecto ao
cumprimento de aspiracións e expectativas como ás
ameazas e riscos da vida en democracia.

O paso do súbdito ao cidadán. A
conquista do sufraxio  universal e  a
mellora do nivel de vida

CA2.2 - Tomar conciencia do grao de violencia,
barbarie e destrución alcanzado polos conflitos
ocorridos no mundo contemporáneo, así como das
causas das conflagracións bélicas e das múltiples
transformacións que se producen nos contendentes,
a través do emprego de fontes históricas fiables e do
uso de datos contrastados, valorando o impacto
social e emocional que supón o uso da violencia e o
papel das institucións internacionais que velan pola
paz e a mediación.

Coñecemento da evolución do
armamento dende 1800 a 1918. A
experiencia colonial e a Primeira Guerra
mundial.
 Valoración crítica do imperialismo
europeo

CA3.1 - Analizar as condicións de vida, o mundo do
traballo e as relacións laborais e a súa conflitividade
a través do estudo multidisciplinario dos
movementos sociais, particularmente os
relacionados co obrerismo, valorando o papel que
representan a acción colectiva e do suxeito na
historia para o recoñecemento dos dereitos sociais e
o benestar colectivo.

Valoración crítica dos movementos
obreiros e a sua aportación á sociedade
actual

CA3.3 - Analizar criticamente como se foron
construíndo no tempo as identidades colectivas,
empregando os conceptos e métodos do
pensamento histórico, respectando a pluralidade e
os sentimentos identitarios e valorando o legado
histórico e cultural destas.

Resaltar o papel do Nacionalismo no
século XIX , e o seu papel no comezo da
Pirmeira Guerra Mundial

CA3.6 - Analizar os cambios e permanencias na
historia, atendendo a procesos de máis longa
duración, como os comportamentos demográficos,
ciclos vitais e modos de vida na sociedade
contemporánea, a través do achegamento ao
pensamento histórico e a realización de proxectos de
investigación, identificando os mecanismos de
control, dominio e submisión, os roles de xénero e
idade asignados, así como os escenarios de loita
pola dignidade e contra a discriminación de diversos
colectivos.

A sociedade liberal: o peso da burguesía e
as novas normas sociais

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- O traballo do historiador: fontes históricas, historiografía e narrativas do pasado. Argumentación histórica.
Relevancia, causas e consecuencias, cambio e continuidade. Perspectiva histórica nas narrativas sobre o pasado.

- A loita pola liberdade: cambio e revolución na época contemporánea: Revolución Francesa e revolucións europeas
de 1830 e 1848. O uso da violencia e da protesta social nos séculos XIX e XX. Revolución e reacción.
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Contidos

- A nova sociedade liberal: orixe e funcionamento dos sistemas parlamentarios.

- Imperios e cuestión nacional: dos movementos de liberación á descolonización.

- O significado histórico e político dos nacionalismos no mundo contemporáneo, factor de conflito e enfrontamento
entre pobos e estados: da servidume á cidadanía. Abolicionismo, dereitos civís e dereitos sociais na Idade
Contemporánea.

- As utopías revolucionarias e os proxectos de transformación social: os movementos democráticos, republicanos e
socialistas dos séculos XIX e XX. O papel dos exiliados políticos.

- A evolución da situación da muller na sociedade contemporánea: mecanismos de dominación e submisión e
cambios socioculturais. O movemento pola emancipación da muller e a loita pola igualdade: orixe e
desenvolvemento dos movementos feministas.

- Igualdade de xénero: situación da muller no mundo e actitudes fronte á discriminación e en favor da igualdade
efectiva entre mulleres e homes.

- Militarización e carreira armamentística. Diplomacia da ameaza e da disuasión: acordos, alianzas e bloques. O
mundo en guerra: as guerras mundiais e os grandes conflitos internacionais. A Guerra Civil española, a súa
internacionalización e o exilio republicano español. O holocausto e outros xenocidios e crimes de lesa humanidade
na historia contemporánea.

- A evolución histórica da clase traballadora e das organizacións obreiras: experiencias e conflitos en defensa dos
dereitos laborais e a mellora das condicións de vida.

- Desenvolvemento económico e sostibilidade: da idea do progreso ilimitado do liberalismo clásico aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible.

2

Título da UDUD

1918-1945

Duración

35

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 95

CA1.1 - Identificar e recoñecer os logros que
supoñen os actuais sistemas democráticos como o
resultado non lineal no tempo dos movementos e
accións que contribuíron ao afianzamento e
articulación do principio de liberdade, a través da
análise dos principais procesos históricos que se
desenvolveron, a comprensión dos textos políticos e
constitucionais fundamentais e o uso adecuado de
termos e conceptos históricos.

Características básicas do sistema político
liberal no periodo de entreguerras

CA1.2 - Comprender os conceptos de revolución e
cambio no mundo contemporáneo e os elementos e
factores que os causan e condicionan, a través do
estudo de casos significativos das revolucións
burguesas e socialistas que ocorreron ao longo da
historia contemporánea, así como dos movementos
de acción e reacción que xeraron.

O impacto da Revolución rusa e a
reacción da extrema dereita
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Analizar criticamente como se foron
construíndo no tempo as identidades colectivas,
empregando os conceptos e métodos do
pensamento histórico, respectando a pluralidade e
os sentimentos identitarios e valorando o legado
histórico e cultural destas.

Identificación dos principais conflictos
fronteirizos na Europa de Entreguerras

CA2.1 - Entender o significado histórico das
transicións políticas e dos procesos de
democratización da Idade Contemporánea como
fundamento e garantía para a convivencia e o
exercicio dos dereitos fundamentais, valorando as
implicacións que supoñen o exercicio da cidadanía
activa e o respecto ao ordenamento constitucional, e
xerando xuízos propios tanto con respecto ao
cumprimento de aspiracións e expectativas como ás
ameazas e riscos da vida en democracia.

As consecuencias do tratado de Versalles
e a creación da Sociedade de Nacións

CA2.2 - Tomar conciencia do grao de violencia,
barbarie e destrución alcanzado polos conflitos
ocorridos no mundo contemporáneo, así como das
causas das conflagracións bélicas e das múltiples
transformacións que se producen nos contendentes,
a través do emprego de fontes históricas fiables e do
uso de datos contrastados, valorando o impacto
social e emocional que supón o uso da violencia e o
papel das institucións internacionais que velan pola
paz e a mediación.

Características básicas da 2ª Guerra
mundial

CA2.3 - Describir a evolución dos conceptos de
igualdade e de cidadanía na historia contemporánea
e as súas derivacións sociais e políticas, a través da
análise multicausal dos principais sistemas políticos
e sociais dos séculos XIX e XX, identificando as
desigualdades e a concentración do poder en
determinados grupos sociais.

Democracia fronte a reximes totalitarios
no periodo de entreguerras

CA2.4 - Comprender a importancia das identidades
colectivas na configuración social, política e cultural
do mundo contemporáneo, identificando as súas
múltiples valencias, mediante a análise crítica de
textos históricos e historiográficos e de fontes de
información actual, elaborando argumentos propios
que contribúan a un diálogo construtivo respecto
diso.

 Dominio dos aspectos básicos do
comentario histórico

CA3.1 - Analizar as condicións de vida, o mundo do
traballo e as relacións laborais e a súa conflitividade
a través do estudo multidisciplinario dos
movementos sociais, particularmente os
relacionados co obrerismo, valorando o papel que
representan a acción colectiva e do suxeito na
historia para o recoñecemento dos dereitos sociais e
o benestar colectivo.

A conxuntura económica en Entreguerras
e o seu impacto na política
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Deducir a través do estudo crítico de noticias
e datos estatísticos a evolución do estado social,
identificando os logros e retrocesos experimentados
e as medidas adoptadas polos diferentes estados
contemporáneos, así como os límites e retos de
futuro, desde unha perspectiva solidaria en favor dos
colectivos máis vulnerables.

Dominio dos aspectos básicos do
comentario histórico

CA4.1 - Analizar os principais conflitos civís que se
produciron na Idade Contemporánea, a través do
emprego de textos historiográficos e a elaboración
de xuízos argumentados, comprendendo a
importancia da memoria histórica e do
recoñecemento das vítimas, do principio de xustiza
universal e do dereito á verdade, a reparación e a
garantía de non repetición.

  O Xenocidio nazi e as Purgas de Stalin

CA4.4 - Xerar opinións argumentadas, debater e
transferir ideas e coñecementos sobre a función que
desempeñaron o pensamento e as ideoloxías na
transformación da realidade, desde as orixes da
Idade Contemporánea ata a actualidade,
comprendendo e contextualizando os devanditos
fenómenos a través do traballo sobre textos
históricos e historiográficos e de fontes literarias, do
cinema e outros documentos audiovisuais.

Rasgos básicos da ideoloxía fascista

TI 5

CA1.5 - Contrastar o papel relegado da muller na
historia contemporánea, identificando e valorando a
importancia das figuras individuais e colectivas como
protagonistas anónimas da historia contemporánea,
así como o papel dos movementos feministas no
recoñecemento dos seus dereitos e no logro da
igualdade efectiva de mulleres e homes, así como a
corresponsabilidade no coidado das persoas.

Evolución da situación da muller: a
consecución do sufraxio, a posición dos
fascimos e a URSS

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A loita pola liberdade: cambio e revolución na época contemporánea: Revolución Francesa e revolucións europeas
de 1830 e 1848. O uso da violencia e da protesta social nos séculos XIX e XX. Revolución e reacción.

- As utopías revolucionarias e os proxectos de transformación social: os movementos democráticos, republicanos e
socialistas dos séculos XIX e XX. O papel dos exiliados políticos.

- Conciencia e memoria democrática: coñecemento dos principios e normas constitucionais, exercicio dos valores
cívicos e participación cidadá. Coñecemento e respecto aos principios e normas da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos. A memoria democrática no marco do dereito internacional humanitario: verdade, xustiza,
reparación e garantía de non repetición.

- Igualdade de xénero: situación da muller no mundo e actitudes fronte á discriminación e en favor da igualdade
efectiva entre mulleres e homes.

- Militarización e carreira armamentística. Diplomacia da ameaza e da disuasión: acordos, alianzas e bloques. O
mundo en guerra: as guerras mundiais e os grandes conflitos internacionais. A Guerra Civil española, a súa
internacionalización e o exilio republicano español. O holocausto e outros xenocidios e crimes de lesa humanidade
na historia contemporánea.

- Acción colectiva, movemento de masas e liderado político no século XX: nacemento e funcionamento dos réximes
democráticos e totalitarios. Fascismo, nazismo, estalinismo e outros movementos autoritarios nos séculos XX e XXI.
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Contidos

- A evolución histórica da clase traballadora e das organizacións obreiras: experiencias e conflitos en defensa dos
dereitos laborais e a mellora das condicións de vida.

- Identidade e sentimentos de pertenza: recoñecemento da diversidade identitaria, tolerancia e respecto ante as
manifestacións ideolóxicas e culturais e recoñecemento e defensa da riqueza patrimonial.

- A nova orde mundial multipolar: choques e alianzas entre civilizacións.

- Crise das ideoloxías e "fin da historia": a era do escepticismo e dos novos populismos.

- Os retos das democracias actuais: corrupción, crise institucional e dos sistemas de partidos, tendencias autoritarias
e movementos antisistema.

- Cidadanía ética dixital: respecto pola propiedade intelectual. Participación e exercicio da cidadanía global a través
das tecnoloxías dixitais. Prevención e defensa ante a desinformación e a manipulación.

3

Título da UDUD

1945-1992

Duración

35

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.4 - Abordar criticamente os principais temas
clave da historia e da actualidade, a través da
aproximación ás principais correntes historiográficas
e aos usos que se fan da historia, valorando
criticamente os principais proxectos sociais, políticos
e culturais que tiveron lugar na historia
contemporánea desde a perspectiva ética contida na
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

Identificar as causas e consecuencias da
Guerra Fria e da descolonización.

CA2.3 - Describir a evolución dos conceptos de
igualdade e de cidadanía na historia contemporánea
e as súas derivacións sociais e políticas, a través da
análise multicausal dos principais sistemas políticos
e sociais dos séculos XIX e XX, identificando as
desigualdades e a concentración do poder en
determinados grupos sociais.

Valorar o ernorme progreso que supuxo a
creación do estado do benestar e a
estabilidade político e social que xerou.
O papel das organizacións internacionais

CA2.4 - Comprender a importancia das identidades
colectivas na configuración social, política e cultural
do mundo contemporáneo, identificando as súas
múltiples valencias, mediante a análise crítica de
textos históricos e historiográficos e de fontes de
información actual, elaborando argumentos propios
que contribúan a un diálogo construtivo respecto
diso.

Valorar a importancia do ecoloxismo, o
feminismo e o pacifismo

CA3.2 - Deducir a través do estudo crítico de noticias
e datos estatísticos a evolución do estado social,
identificando os logros e retrocesos experimentados
e as medidas adoptadas polos diferentes estados
contemporáneos, así como os límites e retos de
futuro, desde unha perspectiva solidaria en favor dos
colectivos máis vulnerables.

Valoración crítica das fontes de
niformación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Analizar criticamente como se foron
construíndo no tempo as identidades colectivas,
empregando os conceptos e métodos do
pensamento histórico, respectando a pluralidade e
os sentimentos identitarios e valorando o legado
histórico e cultural destas.

Coñecer o proceso de formación da CEE-
UE e o que supuxo para Europa

CA3.4 - Valorar o significado histórico da idea de
progreso e as súas múltiples consecuencias sociais,
territoriais e ambientais, a través do tratamento de
datos numéricos, a interpretación de gráficos e a
comprensión multifactorial dos ritmos e ciclos de
crecemento, argumentando a necesidade de adoptar
comportamentos ecosociais que garantan a
sostibilidade do planeta.

Valorar o custo medioambental do
progreso tecnolóxico-económico, pero
tamén as suas ventaxas

CA3.5 - Comparar os distintos sistemas económicos
que se desenvolveron no mundo contemporáneo, a
través da súa análise multidisciplinaria e das
doutrinas e teorías das que derivan, identificando as
relacións de subordinación e de dependencia e os
conflitos que xeran, tanto no ámbito nacional como
internacional, e xustificando a necesidade do acceso
universal aos recursos básicos.

Coñecer as características básicas dos
sistemas comunista e capitalista

CA4.1 - Analizar os principais conflitos civís que se
produciron na Idade Contemporánea, a través do
emprego de textos historiográficos e a elaboración
de xuízos argumentados, comprendendo a
importancia da memoria histórica e do
recoñecemento das vítimas, do principio de xustiza
universal e do dereito á verdade, a reparación e a
garantía de non repetición.

Identificar os principais conflictos da
Guerra Fría e a Descolonización, así como
as suas interrelacións.
A guerra de Iugoslavia

CA4.2 - Analizar criticamente o fenómeno histórico
da globalización e a súa repercusión no ámbito local
e planetario, valéndose do manexo de distintas
fontes de información e dunha adecuada selección,
validación, contraste e tratamento destas, previndo
a desinformación e considerando o emprendemento,
a innovación e a aprendizaxe permanente como
formas de afrontar os retos dunha contorna
económica, social e cultural en constante cambio.

Identificación dos novos retos despois da
caida do muro de Berlín

CA4.3 - Identificar os principais retos do século XXI e
a súa orixe histórica, a través da análise da
interconexión entre diversos procesos políticos,
económicos, sociais e culturais nun contexto global,
argumentando a necesidade de adoptar
comportamentos ecosocialmente responsables e
orientados á sostibilidade do planeta, a defensa das
institucións democráticas, a mellora do benestar
colectivo e a solidariedade entre as xeracións
presentes e futuras.

Identificación dos novos retos despois da
caida do muro de Berlín

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Imperios e cuestión nacional: dos movementos de liberación á descolonización.

- O significado histórico e político dos nacionalismos no mundo contemporáneo, factor de conflito e enfrontamento
entre pobos e estados: da servidume á cidadanía. Abolicionismo, dereitos civís e dereitos sociais na Idade
Contemporánea.

- A evolución da situación da muller na sociedade contemporánea: mecanismos de dominación e submisión e
cambios socioculturais. O movemento pola emancipación da muller e a loita pola igualdade: orixe e
desenvolvemento dos movementos feministas.

- Conciencia e memoria democrática: coñecemento dos principios e normas constitucionais, exercicio dos valores
cívicos e participación cidadá. Coñecemento e respecto aos principios e normas da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos. A memoria democrática no marco do dereito internacional humanitario: verdade, xustiza,
reparación e garantía de non repetición.

- Conservación e difusión do patrimonio histórico: o valor patrimonial, social e cultural da memoria colectiva.
Arquivos, museos e centros de divulgación e interpretación histórica.

- Acción colectiva, movemento de masas e liderado político no século XX: nacemento e funcionamento dos réximes
democráticos e totalitarios. Fascismo, nazismo, estalinismo e outros movementos autoritarios nos séculos XX e XXI.

- Organismos e institucións para a paz: da Sociedade de Nacións á Organización das Nacións Unidas. A inxerencia
humanitaria e a xustiza universal.

- Procesos de integración rexional no mundo. A construción da Unión Europea, situación presente e desafíos de
futuro. Alianzas internacionais para o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

- Transicións políticas e procesos de democratización nos séculos XX e XXI. A memoria democrática.

- Movementos sociais en favor da igualdade de dereitos, do recoñecemento das minorías e contra a discriminación.

- O desenvolvemento tecnolóxico e dixital e os novos retos do futuro económico, social e laboral.

- Éxodos masivos de poboación: migracións económicas, climáticas e políticas. O novo concepto de refuxiado.

- Valoración e respecto á diversidade social, étnica e cultural: tolerancia e intolerancia na historia do mundo
contemporáneo. Defensa dos dereitos das minorías.

- O proceso de globalización no mundo contemporáneo e as súas implicacións na sociedade actual. Aglomeracións
urbanas e desafíos no mundo rural.

- Ameazas rexionais e planetarias: terrorismo, crime organizado, radicalismos, ciberameazas e armas de destrución
masiva.

- Cidadanía ética dixital: respecto pola propiedade intelectual. Participación e exercicio da cidadanía global a través
das tecnoloxías dixitais. Prevención e defensa ante a desinformación e a manipulación.

4

Título da UDUD

1992...

Duración

35

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.4 - Valorar o significado histórico da idea de
progreso e as súas múltiples consecuencias sociais,
territoriais e ambientais, a través do tratamento de
datos numéricos, a interpretación de gráficos e a
comprensión multifactorial dos ritmos e ciclos de
crecemento, argumentando a necesidade de adoptar
comportamentos ecosociais que garantan a
sostibilidade do planeta.

Recoñecemento do desigual  progreso
experimentado pola humanidade e o
custo ambiental que ocasionou

CA3.5 - Comparar os distintos sistemas económicos
que se desenvolveron no mundo contemporáneo, a
través da súa análise multidisciplinaria e das
doutrinas e teorías das que derivan, identificando as
relacións de subordinación e de dependencia e os
conflitos que xeran, tanto no ámbito nacional como
internacional, e xustificando a necesidade do acceso
universal aos recursos básicos.

Causas da crise do sistema soviético e as
debilidades do estado de benestar, A
ameaza do neoliberlismo

CA3.6 - Analizar os cambios e permanencias na
historia, atendendo a procesos de máis longa
duración, como os comportamentos demográficos,
ciclos vitais e modos de vida na sociedade
contemporánea, a través do achegamento ao
pensamento histórico e a realización de proxectos de
investigación, identificando os mecanismos de
control, dominio e submisión, os roles de xénero e
idade asignados, así como os escenarios de loita
pola dignidade e contra a discriminación de diversos
colectivos.

Importancia dos fenómenos migratorios
no mundo actual e a situación dos
colectivos máis desfavoprecidos:
mulleres, nenos e anciáns

CA4.2 - Analizar criticamente o fenómeno histórico
da globalización e a súa repercusión no ámbito local
e planetario, valéndose do manexo de distintas
fontes de información e dunha adecuada selección,
validación, contraste e tratamento destas, previndo
a desinformación e considerando o emprendemento,
a innovación e a aprendizaxe permanente como
formas de afrontar os retos dunha contorna
económica, social e cultural en constante cambio.

Efectos sociais e políticos da
globalización. A dependencia económica
de China

CA4.3 - Identificar os principais retos do século XXI e
a súa orixe histórica, a través da análise da
interconexión entre diversos procesos políticos,
económicos, sociais e culturais nun contexto global,
argumentando a necesidade de adoptar
comportamentos ecosocialmente responsables e
orientados á sostibilidade do planeta, a defensa das
institucións democráticas, a mellora do benestar
colectivo e a solidariedade entre as xeracións
presentes e futuras.

Os problemas da Unión Europea e a sua
relación con China e os EEUU. A situación
no 3º mundo

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Ritmos e modelos de crecemento económico no mundo: as relacións de dependencia. Ciclos e crises dos sistemas
económicos contemporáneos. Factores do desenvolvemento económico e as súas implicacións sociais, políticas e
ambientais: da revolución industrial á era postindustrial.
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Contidos

- Niveis, condicións e modos de vida nas sociedades contemporáneas: grupos, clases sociais e desigualdade social.
Clases medias e estado do benestar nas sociedades avanzadas.

- Evolución da poboación, ciclos demográficos e modos de vida. Cambios e permanencias nos ciclos vitais e na
organización social do mundo contemporáneo. Grupos vulnerables e marxinados. O papel do suxeito colectivo na
historia contemporánea.

- O desenvolvemento tecnolóxico e dixital e os novos retos do futuro económico, social e laboral.

- Desenvolvemento económico e sostibilidade: da idea do progreso ilimitado do liberalismo clásico aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible.

- Éxodos masivos de poboación: migracións económicas, climáticas e políticas. O novo concepto de refuxiado.

- Identidade e sentimentos de pertenza: recoñecemento da diversidade identitaria, tolerancia e respecto ante as
manifestacións ideolóxicas e culturais e recoñecemento e defensa da riqueza patrimonial.

- Valoración e respecto á diversidade social, étnica e cultural: tolerancia e intolerancia na historia do mundo
contemporáneo. Defensa dos dereitos das minorías.

- Os conflitos fratricidas no mundo contemporáneo: pasados traumáticos e memoria colectiva. Recoñecemento,
reparación e dignificación das vítimas da violencia.

- O proceso de globalización no mundo contemporáneo e as súas implicacións na sociedade actual. Aglomeracións
urbanas e desafíos no mundo rural.

- A nova orde mundial multipolar: choques e alianzas entre civilizacións.

- Ameazas rexionais e planetarias: terrorismo, crime organizado, radicalismos, ciberameazas e armas de destrución
masiva.

- A emerxencia climática e os seus desafíos no presente e no futuro.

- Crise das ideoloxías e "fin da historia": a era do escepticismo e dos novos populismos.

- Os retos das democracias actuais: corrupción, crise institucional e dos sistemas de partidos, tendencias autoritarias
e movementos antisistema.

- Comportamento ecosocial: movementos en defensa do medio ambiente e ante a emerxencia climática.
Compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

- Solidariedade e cooperación: os grandes desafíos que afectan o mundo e as condutas tendentes ao compromiso
social, o asociacionismo e o voluntariado.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A LOMCE establece que a metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de investigación e que debe
subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas.

A forma de acadar estes obxectivos queda en cada caso a xuízo do profesorado, en conso- nancia coa súa concepción
do ensino e coas características do seu alumnado.

Resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que mesturen a exposición teórica de conceptos coa
realización de actividades prácticas.

A exposición teórica dos conceptos pode ser previa ou posterior á execución das activida- des prácticas ou poden
mesturarse ambas. É o profesorado quen decide en cada momento a estratexia máis axeitada.

A realización de actividades é esencial na nosa disciplina posto que cumpren os seguintes obxectivos:

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo de maneira inmediata.
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- Permiten dar a dimensión práctica dos conceptos.

- Constitúen a base para traballar cos procedementos característicos do método histórico.

Os criterios para seleccionar as actividades son:

- Desenvolver a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias.

- Favorecer a aprendizaxe significativa ao permitir comparar o punto de partida previo á súa realización e o
acadado despois da execución e corrección da actividade.

- Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a
xustificar as afirmacións ou actuacións.

- Estar perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.

- Ter unha formulación clara para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer.

- Permitir afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, gráficas, ma- pas...), desenvolver
actitudes que fomenten a formación humana e atender á diversidade na aula (actividades con distinto grao de
dificultade).

- Permitir aplicar os coñecementos á realidade.

- Motivar e conectar cos intereses do alumnado, facendo alusións aos temas actuais ou rela- cionados co seu
contorno.

- Fomentar a participación individual e en grupo.

- Permitir apreciar a interdisciplinariedade das Ciencias Sociais.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. Editirial Baía

Apuntes, documentos e resumes na Aula virtual

Blogs de Historia contemporánea

Documentais

Os materiais utilizados poden ser en formato analóxico e dixital. Están pensados para adaptarse á diversidade do
alumnado cun enfoque comunicativo  e comprensivo. Algúns son de creación propia aproveitando as ferramentas
dixitais que ofrece a consellería e outros non.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O procedemento será unha proba de nivel na que se valorará o nivel de contidos do alumnado así como tamén a sua
expresión escrita e a sua comprensión lectora a través do cometartio dun texto histórico.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

25

UD 2

25

UD 3

25

UD 4

25

Total

100

Proba
escrita 100 95 100 100 99

Táboa de
indicadores 0 5 0 0 1

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

En todas as avaliacións haberá os seguintes elementos:

-Dous exames de 10 puntos cada un (20)

-Dous comentarios de 5 puntos cada un (10)

Estas probas supoñen un 90% da nota. O outro 10% virá do traballo en clase: exercicios,, puntualidade, asistencia...

A maiores teñen a opción dun traballo voluntario que pode subir ata un punto a nota final da avaliación

Peso das avaliacións

O primeiro trimestre terá un peso do 30% na avaliación final

O segundo trimestre terá un peso de 40% na avaliación final

O terceiro trimestre terá  un peso do 30% na avaliación final

Aprobará a asignatura quen supere as 5 avaliacións ou teña unha suspensa e chega a cinco ao sumar as medias das
tres. No caso contrario debería recuperar unha ou dúas antes da avaliación final

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Se algún alumno non non chega ao 5 na avalliación final, terá a posibilidade de recuperar unha ou duas avaliacións
antes do remate do curso
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

 O alumnado de 2º que teña a asignatuta pendente deberá realizar tres comentarios, un por avaliación, e deberá
entregalos antes dun prazo fixado a comezo do curso.

De non entregalos, ou non superar a media de 5 na suma das tres notas, tería que facer unha proba extraordinaria a
comezos de curso

6. Medidas de atención á diversidade

Este  curso hai unha alumna invidente . Envíanselle os  temas por correo en word con bastante antelación para que
os poida pasar ao braille e fánselle exames orais. Estamos traballando a dinámica de comentarios, pero de momento
sen cualificacións..

Ao alumnado con TDH e problemas de comprensión escrita non se lle teñen en conta as faltas de ortografía

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Coñecemento  de  primeira  man  do  funcionamento  das
institucións  políticas galegas

Viisita ao Parlamento de Galicia

Conferencias de temas históricos ou actuaisCharlas do programa A PONTE

Observacións:
Queda aberta a posibilidade de realizar  novas actividades  en función de futuras ofertas culturais ao  longo do
cruso. As actividades ofertadas tamén dependerán da disponibilidade dos centros emisores

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Presento actividades para determnar os coñecementos previos do alumnado

Rwpaso e corrixo de forma habitual as actividades propostas dentro e fóra da aula
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Procuro informar ao alumnado sobre as actividades

Negocio co alumnado as datas dos exames

Uso dispositivos audiovisuais e TIC

Emprego de actividades atendendo á diversidade do alumnado

Presento actividades indivudualizadas voluntarias

Presento actividades de reforzo

Emprego distintas estratexias metodolóxicas

Uso distintos instrumentos de avaliación

Imformo correntemente ao alumnado

Ao final de curso realizarei unha avaliación da asignatura na que terei en conta as observacións do alumnado

A autoavalición debe ser constante para conseguir  á mellor adaptación posible ás características do alumnado
sempre dentro do respecto  aos contidos e  competencias a desenvolver na asignatura. Este traballo correspóndelle
sobre todo ao profesor, pero tamén ao departemento e ao propio alumnado

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento realizarase mensualmente por parte da xefa de departamento.

O final de cada avaliación haberá unha revisión da materia, dos resultados académicos e dos problemas detectados
no  alumnado. O profesor debe constatar as principais dificulades para a consecución dos obxectivos e tentar
subsanalos.

As propostas de mellora buscarán a solución deses problemas

9. Outros apartados
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