
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
CONTIDOS BÁSICOS 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 
  

PRIMEIRO CURSO ESO  
  
Bloque 1. Contidos básicos.  
  

 Lectura  e  interpretación  de  imaxes  e  mapas  de  diferentes  escalas  e 
características. Percepción da realidade xeográfica mediante a  
observación directa ou indirecta. Interpretación de gráficos e elaboración 
destes a partir de datos.  

 Obtención de información de fontes diversas (iconográficas, arqueolóxicas,  escritas, 
proporcionadas polas tecnoloxías da información, etc.) e elaboración escrita  da 
información obtida.  

 Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civilizacións e 
acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias temporais.  
*  Identificación  de  causas  e  consecuencias  dos  feitos históricos  e  dos 
 procesos de evolución e cambio relacionándoos cos factores que os orixinaron.  

 Coñecemento  dos  elementos  básicos  que  caracterizan  as manifestacións  
artísticas   máis   relevantes,   contextualizándoas   na  súa   época.    

 Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico, particularmente o  propio, 
como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación.  

 Realización  de  debates  sobre  temas  de  actualidade  que  poidan  ter referentes 
na antigüidade ou nos contidos xeográficos.  

 Elaboración  de  traballos  de  campo  sobre  a  realidade  xeográfica máis próxima 
e/ ou o patrimonio arqueológico do contorno.  

 

Bloque 2. A Terra e os medios naturais.  
 A  representación  da  Terra.  Aplicación  de  técnicas  de  orientación  e localización 

xeográfica.  

 Localización  no  mapa  e  caracterización  de  continentes,  océanos, mares. 

 Unidades do relevo e ríos no mundo, en Europa, en España e en Galicia.     

  Caracterización    dos    principais    medios    naturais,    identificando   os 
compoñentes básicos do relevo, os climas, as augas e a vexetación; comprensión 
das   interaccións   que   manteñen.   Observación   e interpretación   de   imaxes 
representativas  destes.   

 Valoración  da  diversidade  como  riqueza  que  hai  que  conservar.  

 Os grupos humanos e a utilización do medio: análise das súas interaccións.  



 As paisaxes naturais e humanizadas. Principais unidades paisaxísticas en Galicia e 
España.   

 A  organización  do  territorio  en  Galicia:  a  dispersión  da  poboación  en pequenos 
asentamentos (aldeas), as parroquias, as vilas e as áreas urbanas.  

 Riscos. Estudo  dalgún  problema  ambiental  como,  por  exemplo,  a acción humana 
sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. Toma de  conciencia  
das  posibilidades  que  o  medio  ofrece e  disposición  favorable  para contribuír ao 
mantemento da biodiversidade e a un desenvolvemento sustentable.  

  

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeiras civilizacións e idade antiga.  
  

 Cazadores e recolectores, os primitivos actuais. Cambios producidos pola revolución 
neolítica. Aspectos significativos da prehistoria no territorio peninsular.  

 As primeiras civilizacións urbanas. Orixe do poder político e patriarcado.  

 As primeiras formas de poboamento e distribución da poboación en Galicia.  

 A cultura castrexa.  

 O mundo clásico: Grecia e Roma. As sociedades escravistas. A democracia ateniense.   

 As  formas  de  organización  económica,  social,  administrativa  e política romanas. 
O proceso  de  romanización  e  as  súas consecuencias  na  Hispania.  A cidade e a 
forma de vida urbana. Achegas da cultura e da arte clásicas.  

 Orixe e expansión do cristianismo. Fin do imperio romano e fraccionamento  da   
unidade   mediterránea.    

  

Criterios de Avaliación do Primeiro Curso ESO  
  

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coordenadas 
xeográficas e obter  información  sobre  o  espazo  representado  a  partir  
da  lenda  e  da  simboloxía.  
2. Elaborar mapas sinxelos iniciándose no emprego de recursos informáticos.   
3. Localizar  nun  mapa  os  elementos  básicos  que  configuran  o  medio físico  
mundial,  de España e de Galicia, caracterizando os trazos que predominan nun 
espazo concreto. 
4. Comparar  os  rasgos  físicos  máis  destacados  (relevo,  clima,  augas  e  elementos 
bioxeográficos)  que  configuran  os  grandes  medios  naturais do  planeta,  con  
especial referencia a Galicia, localizándoos no espazo representado e analizando 
exemplos das paisaxes que resultan da actividade humana.   
5. Interpretar  a  paisaxe  do  seu  contorno,  identificando  os  seus  trazos 
característicos  e relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento 
rurais ou urbanos.   
6. Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a acción humana ten 
sobre o medio, analizando as súas causas e efectos, e proporcionando medidas e 
condutas para prevelos e limitalos, facendo unha especial referencia ao ámbito 
galego.   



7. Utilizar  as  convencións  e  unidades  cronolóxicas  e  as  nocións  de  evolución  e  
cambio,  aplicándoas  a  feitos  e  procesos  referidos  á  prehistoria  e  historia  antiga  
do  mundo,  da Península Ibérica e de Galicia.   
8. Identificar  e  expoñer  os  cambios  que  supuxo  a  revolución  neolítica  na  
evolución  da  humanidade  e  valorar  a  súa  importancia  e  as  súas  consecuencias  
ao  comparalos  cos  elementos que conformaron as sociedades cazadoras e 
recolectoras.   
9. Diferenciar  os  trazos  que  caracterizan  algunha  das  primeiras  civilizacións  
urbanas  e  a  civilización grega, identificando os elementos orixinais desta última e 
valorando aspectos relevantes da súa contribución á civilización occidental.   
10. Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área xeográfica na 
que se desenvolveu e a súa particular forma de ocupación do territorio.   
11. Caracterizar  os  trazos  da  organización  política,  económica  e  social  da  
civilización romana  na  súa  época  de  expansión,  valorando  a  transcendencia  da  
romanización  na Hispania e na Gallaecia e a pervivencia do seu legado.   
12. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e comunicar a 
información obtida de forma correcta por escrito.  
13. Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar información sobre feitos 
sociais  e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, empregando 
para isto as  posibilidades que ofrecen as TIC.   

 

SEGUNDO CURSO ESO  
  
Bloque 1. Contidos básicos.  
  

 Localización  no  tempo  e  no  espazo  de  períodos  e  acontecementos históricos.  
Nocións  de  simultaneidade  e  evolución.  Representación  gráfica  de secuencias 
temporais.  

  Recoñecemento  de  causas  e  consecuencias  nos  feitos  e  procesos históricos  
distinguindo  a  súa  natureza.  Identificación  da  multiplicidade  causal  nos feitos  
sociais.  Valoración  do  papel  dos  homes  e  as  mulleres  como  suxeitos  da historia.  

 Busca,  obtención  e  selección  de  información  do  contorno,  de  fontes escritas, 
iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas tecnoloxías da 
información.   Elaboración   escrita   da   información   obtida.   Transformación   de 
información estatística en gráficos.  

 Recoñecemento de elementos básicos que caracterizan os  estilos  artísticos  e  
interpretación  de  obras  significativas  considerando  o  seu contexto.  

 Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como riqueza que hai que 
preservar e colaborar na súa conservación.  

  

Bloque 2. As sociedade medieval.  
 



 Os  séculos  medievais.  Orixe  e  expansión  do  Islam.  A  sociedade,  a economía  e  
o  poder  na  Europa  feudal.  O  rexurdir  das  vilas,  da  cidade  e  o intercambio 
comercial. A cultura e a arte medieval.  

 A  Península  Ibérica  na  Idade  Media.  Al  Andalus  e  os  reinos  cristiáns.  A  forma 
de vida nas cidades cristiás e musulmanas.  

 Galicia na Idade Media: a era compostelá e as crises baixomedievais.  
 

Bloque 3. Poboación e sociedade.  
 

 A  poboación  e  a  evolución  histórica  da  súa  distribución.  Aplicación dos 
conceptos básicos de demografía á comprensión dos comportamentos 
demográficos actuais,  análise  e  valoración  das  súas  consecuencias  no  mundo,  
en  España  e  en Galicia.  

 Elaboración e interpretación de datos e gráficos de demografía.  

 A mobilidade da poboación: modalidades, etapas, causas e consecuencias.  

 Análise do fenómeno migratorio en Galicia.  

 As sociedades actuais. Estrutura e diversidade. Desigualdades e conflitos.  

 Caracterización  da  sociedade  galega,  española  e  europea.  Análise  e  valoración 
relativa das diferenzas culturais.  

 A transformación das cidades a partir da industrialización, como resposta ás novas  
necesidades  sociais.  Urbanización  do  territorio  no  mundo  actual  e  xerarquía 
urbana. A creación do espazo urbano: diferenciación social e funcional nas cidades 
españolas e galegas.  

 Problemas e planeamento urbano.  

 O  poboamento  galego:  transformación  das  formas  tradicionais e novo  sistema 
urbano.  

  

Bloque 4. Organización política e espazo xeográfico.  
  

 A  organización  política  das  sociedades.  Diferentes  tipos  de  réximes políticos. 
Identificación dos principios e institucións dos réximes democráticos e as 
dificultades da súa implantación en Latinoamérica, Asia e África.  

 O  proceso  de  configuración  territorial  de  Estado  español.  A  organización política   
e   administrativa   de   España.    

 Diversidade   xeográfica   e   desequilibrios  rexionais.  

 A realidade territorial de Galicia. Aldeas, parroquias, vilas e áreas urbanas.  

 Comarcas e parroquias. Os desequilibrios espaciais.  

 O  espazo  xeográfico  europeo.  Organización  política  e  administrativa  da  Unión  
Europea.  Funcionameto  das  institucións.  A  condición  periférica  de  Galicia  e 
repercusión   das   políticas   europeas.   A   eurorrexión   atlántica   Galicia-Norte   de  
Portugal.  

 Localización   e   caracterización   dos   grandes   ámbitos   xeopolíticos,  económicos 
e culturais do mundo.  



  

Criterios de Avaliación do Segundo Curso ESO  
    

1. Describir  os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artísticos que 
caracterizan a Europa     medieval     a     partir     das     funcións   desempeñadas     
pola     nobreza, o clero e o campesiñado e recoñecer a súa evolución ata a aparición 
do Estado moderno.   
2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que coexistiron na 
Península  Ibérica  durante  a  Idade  Media,  distinguindo  as  súas  peculiaridades  e  
recoñecendo  na España   actual   exemplos  da   pervivencia   do   seu   legado   
cultural   e   artístico,  particularmente no mundo urbano.   
3. Valorar  a  identidade  do  período  medieval  galego  nos  seus momentos  
fundamentais, destacando  o  papel  hexemónico  que  exerce a  Igrexa  na  economía,  
na  cultura  ou  na articulación do poboamento eestablecendo unha relación entre 
as súas crises sociais e a xeral do feudalismo.   
4. Identificar  artísticos  da  Idade  Moderna    e  localizar  os  principais  estilos  e  
aplicar  ese coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos 
destes estilos.  
5. Describir os factores que condicionan os comportamentos e movementos 
demográficos,  utilizando   os   conceptos   e   indicadores   básicos,   caracterizando   
as   tendencias predominantes e aplicando este coñecemento á análise do actual 
réxime demográfico de  Galicia e España.   
6. Analizar  algún  exemplo  representativo  das  tendencias  migratorias  na  
actualidade,  identificando as súas causas e relacionándoas co proceso de 
globalización, así como as  consecuencias  para  os  países  receptores  e  emisores,  
e  manifestando  actitudes  de  solidariedade no axuizamento deste fenómeno.  
7. Identificar os trazos que caracterizan as sociedades actuais distinguindo a 
diversidade de grupos   sociais   que   as   configuran,   e   expoñendo   algunha   
situación   que   relita   a  desigualdade social.   
8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas modalidades, a 
diferenciación  social  e  funcional  do  espazo  urbano  e  algúns  dos  seus  problemas,  
aplicando  este  coñecemento a exemplos de cidades españolas e galegas.   
9. Realizar  de  forma  individual  ou  tamén  en  grupo,  coa  axuda  do  profesor,  un  
traballo sinxelo  de  carácter  descritivo  sobre  dalgún  aspecto  do  curriculum,  
utilizando  fontes  diversas.  
10. Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar información sobre 
feitos sociais  e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, 
empregando para isto as posibilidades que ofrecen as TIC.   

  
  
 

TERCEIRO CURSO ESO   
  



Bloque 1. Contidos básicos.  
  

 Obtención  e  procesamento  de  información  a  partir  da  percepción  das paisaxes  
xeográficas  do  contorno  ou  de  imaxes,  de fontes  orais  e  de documentos visuais,  
cartográficos  e  estatísticos,  incluídos  os  proporcionados  polas tecnoloxías da  
información  e  a  comunicación.  Comunicación  oral  ou  escrita  da información 
obtida.  

 Realización  de  debates,  análises  de  casos  ou  resolución  de problemas sobre  
algunha  cuestión  de  actualidade  servíndose,  entre  outras,  das fontes  de 
información que proporcionan os medios de comunicación, valorando informacións 
diversas  sobre  un  mesmo  feito,  fundamentando  as  opinións, argumentando as 
propostas,  respectando  as  dos  demais  e  utilizando  o  vocabulario xeográfico 
axeitado.  

 Realización de traballos de síntese e de indagación, utilizando información de  fontes  
variadas  e  presentándoos  correctamente,  combinando diferentes  formas de  
expresión  incluídas  as  que  proporcionan  as  tecnoloxías  da información  e  a 
comunicación.  
  

Bloque 2. Actividade económica e espazo xeográfico.  
  

 A  actividade  económica.  Necesidades  humanas  e  recursos económicos. 
Conceptos, axentes e institucións básicas que interveñen na economía de mercado 
e a súa relación coas unidades familiares. Cambios recentes no mundo do traballo e 
o seu impacto espacial: a deslocalización.  

 O  sector  agrario  e  as  transformacións  no  mundo  rural.  A  actividade pesqueira.  
A  actividade  e  os  espazos  industriais.  O  proceso  de terciarización:  
diversidade e importancia dos servizos na economía actual.  

 Localización, caracterización e dinamismo dos principais eixos e focos de actividade 
económica, con especial referencia ao territorio galego.  

 Observación e identificación das principais paisaxes xeográficas derivadas da 
actividade humana.  

 Toma de conciencia do carácter esgotable dos recursos e da necesidade de 
racionalizar o seu consumo. O impacto da actividade económica: riscos e problemas 
ambientais.   Medidas   correctoras   e   políticas   de   sustentabilidade.   
Disposición favorable  para  contribuír  á  racionalización  no  consumo  e  ao  
desenvolvemento humano de forma equitativa e sustentable.  
   

Bloque 3. Idade Moderna.  
  

 Características   do   Estado   moderno   en   Europa.   O   significado   do Renacemento.  

 Evolución  social,  política  e  económica  da  Península  Ibérica  na  época moderna. 
A monarquía hispánica e a colonización de América.  

 A Galicia dependente e agraria. Fidalgos e foreiros.  



 Arte, ciencia e cultura na época moderna. O Barroco galego.  
  
  

Criterios de Avaliación do Terceiro Curso ESO  
  

1.   Identificar  os  principais  axentes  e  institucións  económicas  así  como as  
funcións  que desempeñan no marco dunha economía cada vez máis 
interdependente, e aplicar este coñecemento á análise e valoración crítica 
dalgunhas realidades actuais.    
2.   Caracterizar  os  principais  sistemas  de  explotación  agraria  e  pesqueira  
existentes  no  mundo,  e  as  paisaxes  a  que  dan  lugar,  localizando  algúns  
exemplos  representativos  destes,  e  utilizar  esa  caracterización  para  analizar  
algúns  problemas  do  campo  e  da  pesca españois e galegos, identificando as súas 
orixes históricas. 
3.   Comprender  e  describir  as  transformacións  que  nos  campos  das tecnoloxías,  
da organización empresarial e da localización se están producindo nas actividades, 
espazos  e paisaxes industriais, localizando e caracterizando os principais centros de 
produción no  mundo, España e Galicia, e analizando as relacións de intercambio 
desigual.    
4.   Identificar o desenvolvemento e a transformación recente das actividades 
terciarias, para  entender  os  cambios  que  se  están  producindo  tanto  nas  
relacións  económicas  como  sociais,  e  analizar  as  súas  diversas  repercusións  
espaciais,  en  particular  no  ámbito  galego.    
5.   Describir  algún  caso,  con  preferencia  do  ámbito  galego,  que amose  as  
consecuencias ambientais  das  actividades  económicas  e  os  comportamentos  
individuais  e  colectivos,  recoñecendo as formas de desenvolvemento sustentable 
e ofrecendo algún exemplo de medidas  correctoras,  así  como  de  acordos  e  
políticas  para  frear  o deterioro  do  medio ambiente.    
6.   Identificar e localizar os principais países e áreas xeoeconómicas e culturais do 
mundo, os estados europeos, e as comunidades autónomas de España, coñecendo 
a estrutura da Unión Europea e a organización político-administrativa e territorial 
galega e española.    
7.   Comprender  os  rasgos  xeográficos  comúns  e  diversos  que  caracterizan  o  
territorio  español  e  galego,  e  explicar  as  causas  da  súa  diferente  organización  
e  os  contrastes  internos  a  partir  do  papel  dos  principais  centros  e  eixos  de  
actividade  económica  e  de  comunicación, en canto vertebradores do espazo.   
8.   Analizar   indicadores   socioeconómicos   de   diferentes   países   para   
comprender   os  conceptos   de   desenvolvemento   humano   e   de   estado   de   
benestar,  e   recoñecer  desequilibrios  na  súa  distribución  e  a  dos  recursos,  
explicando  algunhas  das  súas  causas e consecuencias, e amosando sensibilidade 
ante as desigualdades.   
9.   Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar información sobre feitos 
sociais e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, empregando 
para isto as  posibilidades que ofrecen as TIC.   



10.  Participar  en  debates  sobre  cuestións  de  actualidade  próximas  á  vida  do  
alumnado,  argumentando as propias opinións e manifestando actitudes de 
solidariedade.  
11.  Distinguir  os  principais  momentos  na  formación  e  evolución  do  Estado  
moderno destacando  as  características  máis  relevantes  da  monarquía  hispánica  
e  do  imperio  colonial español.   
12.  Identificar   artísticos   do   Medievo   e   localizar   os   principais   estilos,   e   
aplicar   ese  coñecemento á análise dalgunhas obras e autores representativos 
destes estilos.  
  

 

CUARTO CURSO ESO  
  
Bloque 1. Contidos básicos.  
  

 Localización  no  tempo  e  no  espazo  dos  acontecementos  e  procesos  históricos máis 
relevantes do mundo contemporáneo. Identificación dos factores que  interveñen  nos  
procesos  de  cambio  histórico,  considerando  as  súas  interrelacións.  
Diferenciación  de  causas  e  consecuencias  e  valoración  do  papel  dos  homes  e  as  
mulleres, individual e colectivamente, como suxeitos da historia. 

 Procura,  selección  e  obtención  de  información  de  fontes  escritas, obtida segundo 
criterios de veracidade e pertinencia, diferenciando os feitos das opinións e as fontes 
primarias das secundarias. Contraste de informacións contraditorias e/ou  
complementarias  a  propósito  dun  mesmo feito  ou  situación.  Análise  e traballo  con 
textos históricos de especial relevancia.  

 Análise  de  feitos  ou  situacións  relevantes  da  actualidade, particularmente de  Galicia,  
con  indagación  dos  seus  antecedentes  históricos  e  das circunstancias que os 
condicionan.  

 Valoración  dos  dereitos  humanos  e  rexeitamento  de  calquera  forma de 
discriminación ou de dominio. Visión crítica ante as situacións inxustas e valoración  
do diálogo e a procura da paz na resolución dos conflitos. 

 Recoñecemento dos elementos básicos que configuran os principais estilos ou artistas 
relevantes do mundo contemporáneo, contextualizándoos na súa época, e  
interpretación  de  obras  artísticas  significativas  de  arquitectura,  artes plásticas, 
literatura e música.  
  

Bloque 2. Bases históricas da sociedade actual.  
  

 Transformacións  políticas  e  económicas  na  Europa  do  Antigo  Réxime. A crise do 
Estado absoluto. As ideas ilustradas. Reformismo borbónico en España. A Ilustración 
galega: as Sociedades Económicas de Amigos do País. 

 Transformacións  políticas  e  socioeconómicas  no  século  XIX. Revolución industrial. 
Liberalismo, nacionalismo e imperialismo: activismo revolucionario para a 



transformación  de  Europa.  Novo  modelo  social  e  movemento  obreiro.  A exclusión 
das mulleres do espazo público e a súa loita pola igualdade: sufraxismo e 
dereito á educación. 

 Crise  do  Antigo  Réxime  e  construción  do  Estado  liberal  na  España do século  XIX.  
A  fin  do  imperio  colonial  español.  As  desamortizacións  e  a súa importancia en 
Galicia. 

 Grandes   cambios   e   conflitos   na   primeira   metade   do   século   XX. Imperialismo, 
guerra e revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos fascismos. A revolución soviética. 

 Transformacións  na  España  do  século  XX:  crise  do  Estado  liberal;  a II República;  
guerra  civil  e  represión  en  Galicia;  franquismo.  As reivindicacións periféricas: o 
nacionalismo galego. 

 Arte e cultura na época contemporánea.  

 Bloque 3. O mundo actual.  
  

 A  orde  política  e  económica  mundial  na  segunda  metade  do  século XX: bloques de 
poder e modelos socioeconómicos. Os procesos de descolonización e o  terceiro mundo. 
O neocolonialismo. O papel dos organismos internacionais. 

 Transición  política  e  configuración  do  Estado  democrático  en  España.  O Estatuto 
de autonomía de Galicia. 

 Proceso  de  construción  da  Unión  Europea.  España  e  Galicia  dentro da Unión 
Europea hoxe. A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

 Cambios nas sociedades actuais. Os novos movementos sociais e culturais. Os medios 
de comunicación e a súa influencia. 

 A  desaparición  da  URSS  e  a  nova  orde  mundial:  globalización  e novos centros de 
poder. 

 Focos de tensión e perspectivas no mundo actual.  
  

Criterios de Avaliación do Cuarto Curso ESO  

  
1.   Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e procesos históricos relevantes 
aplicando as convencións habituais no estudo da historia.   
2.   Identificar  as  causas  e  consecuencias  de  feitos  e  procesos históricos  
significativos, establecendo conexións entre elas e recoñecendo a causalidade 
múltiple que comportan os feitos sociais.   
3.   Expoñer as características sociais, económicas e políticas do Antigo Réxime 
derivando delas  as  transformacións  que  se  producen  en  Europa  no  século  XVIII  
e  explicando  os trazos significativos do reformismo borbónico en España e en 
Galicia.   
4.   Identificar  os  trazos  fundamentais  das  revolucións  industriais  e liberal-
burguesas, valorando   os   grandes   procesos   de   transformación   que   
experimentou  o   mundo occidental,  e  analizando  as  particularidades  destes  
procesos  en  España e  Galicia  en comparación con outros exemplos 
representativos.   



5.   Explicar  as  razóns  da  hexemonía  política  e  económica  dos  países europeos  
desde a segunda metade do século XIX, identificando os conflitos e problemas que 
caracterizan estes  anos,  tanto  entre  como  dentro  dos  estados,  especialmente  
os relacionados  coa expansión colonial e coas tensións sociais e políticas.   
6.   Caracterizar  e  situar  cronolóxica  e  xeográficamente  as  grandes 
transformacións  e conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira metade do 
século XX.   
7.   Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do século XX, e aplicar 
este coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas internacionais máis 
destacados da actualidade.   
8.   Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política, social e 
económica de España e de Galicia durante o século XX e os avances e retrocesos no 
camiño cara á modernización  económica,  á  consolidación  do  sistema  
democrático,  e  á pertenza  á Unión Europea.   
9.   Realizar traballos individuais ou en grupo sobre algún tema do curriculum, 
utilizando para iso diversas fontes de información.   
10.  Utilizar  fontes  diversas  para  obter,  relacionar  e  procesar información  sobre  
feitos sociais e comunicar as conclusións de forma organizada e intelixible, 
empregando para isto as posibilidades que ofrecen as TIC.   
  

 

 
 

Procedementos de avaliación  e cualificación ao longo do curso  

 

Os aspectos a avaliar poden ser catro: participación na aula, traballo, caderno de aula e 

proba obxectiva. O máis importante serán as probas obxectivas. Estas serán como mínimo 

unha e como máximo tres por avaliación (o máis frecuente será dúas por avaliación). As 

probas terán unha cualificación de 1 a 10. Para calcular a nota de cada avaliación esta será 

a media aritmética das probas obxectivas realizadas. Isto permitiranos comprobar dunha 

maneira máis directa non só se o alumnnado acadou os contidos conceptuais esixibles, 

senón tamén se este sabe aplicar os mesmos aos procedementos ensinados. Hai que ter en 

conta que para aprobar a avaliación a nota mínima da media aritmética será de cinco. As 

probas obxectivas ponderarán en 1º de ESO un 80 %  e no resto dos cursos un 90% sobre a 

nota de cualificación de avaliación. 

A participación na aula, traballos ampliación ou reforzo e caderno de aula ponderarán ata 

un 20% en 1º de ESO e no resto dos cursos un 10% da cualificación. É obrigatorio realizar as 

actividades  no caderno de aula ao longo das sesións de clase.  

É evidente que a avaliación semella ser continua  e que, polo tanto, o nivel de 

Procedementos e instrumentos de Avaliación 



coñecementos que o profesorado ten dos seu alumnado vai aumentando a medida que 

avanza o curso.  Porén, nas avaliacións parciais que temos que facer deles, o nivel de 

aplicación destes tres últimos elementos irá adquirindo máis peso e máis importancia á 

medida que aumenta tamén o noso coñecemento de cada un dos alumnos e alumnas, xa 

que cuestións coma a participación na aula, exposicións orais, aplicación do aprendido a 

novas situacións, maneira de traballar individual ou en grupo…, non poden ser apenas 

valoradas na primeira avaliación simplemente porque a falta de tempo non nos permite 

chegar a tal grao de coñecemento individual. 

É por isto polo que o traballo, a participación e o caderno de aula irán adquirindo maior 

entidade ao longo do curso e acadarán todo o seu potencial valorable á hora da  avaliación 

final na que, ademáis dos contidos conceptuais intentaremos calibrar ó nivel xeral de 

"madurez" acadada polo alumnado á hora de aplicar eses contidos. Tanto nas probas 

obxectivas como no caderno de clase valorarase a competencia lingüística, considerando 

que se acada esta competencia mediante a expresión, ortografía e sintaxe correcta para 

cada nivel. Este apartado sumará ata un punto na cualificación. 

Procedementos de recuperación de apartados non superados 

 

O alumnado que non teña superada unha avaliación parcial fará unha recuperación ao 

remate desta. A nota mínima para poder recuperar será de cinco que será ponderada nun 

90% en 2º, 3º e 4º e un 80% en 1º. O 10%/20% restante da ponderación da cualificación 

será dada polo caderno de aula que será revisado novamente no momento da recuperación. 

 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións parciais tendo en conta, se é o 

caso, a cualificación das avaliación recuperadas. A nota final poderá ser, por tanto, inferior 

á nota da terceira avaliación. 

 

O alumnado que non teña unha cualificación superior a cinco ao remate do curso terá 

opción a unha recuperación final antes da avaliación ordinaria de xuño onde entrarán os 

contidos de todo curso. Para ter superada a materia hai que sacar unha cualificación igual 

ou superior a cinco. 

 

Probas extraordinarias 

 

A proba extraordinaria realizarase en función da normativa vixente e nela os alumnos e 

alumnas deberán demostrar que dominan os contidos mínimos para obter unha calificación 



positiva (aínda que no sexa unha proba de mínimos permitindo, por tanto, a cualificación 

con nota). 

 

  
1º    BACHARELATO:    HISTORIA    DO    MUNDO    CONTEMPORÁNEO  
 
CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
  
 A  avaliación  será  continua  e  terá  en  conta  todos  os  elementos  que constitúen  o  
currículo: contidos, procedementos, actitudes. No caso de que, no desenvolvemento da  
avaliación  continua,  se  detectara  que  algún  ou  algunha  alumno  non progresa 
axeitadamente,  adoptaranse  as  medidas  de  reforzo  e  de  atención indivicualizada 
necesarias para que puidera acadar os obxectivos marcados para o curso.    
  
Como  criterios  de  avalización  e  contidos  mínimos  para  a  Historia  do Mundo 
Contemporáneo sinalamos:  
  

1. Identificar e caracterizar as transformacións relevantes desde a crise do Antigo  
Réxime  ata  a  Primeira  Guerra  Mundial,  nos  seus  diferentes ámbitos, sinalando 
o seu distinto grao de influencia nas distintas zonas do mundo,  o  papel  hexemónico  
das  grandes  potencias  e  os  seus  imperios coloniais,  as  consecuencias  
económicas,  sociais  e  culturais  nas  áreas colonizadas, así como os conflitos 
suscitados entre elas.  
  
2. Situar cronoloxicamente os acontecementos e procesos relevantes da historia do 
mundo  nos  séculos  XIX  e  XX,  abordando  a  relación  existente  entre  a acción 
individual  e  os  comportamentos  colectivos  e  identificando  feitos  e estruturas  
de diferente duración e fenómenos de cambio e continuidade.  
  
3.   Localizar   no   espazo   acontecementos   históricos   característicos   da  época  
contemporánea.  
  
4.  Identificar  as  normas  e  intereses  que  regulan  as  relacións  entre  os Estados  
no século XX, analizando en profundidade as causas dun conflito bélico 
importante e os principais   mecanismos   arbitrados   para   articular   as   relacións  
internacionais, valorando a súa eficacia para manter a paz e a seguridade 
internacional.  
  
5. Identificar e explicar os principios que inspiran a organización e institucións dos  
sistemas    parlamentarios,    os    factores    que    influíron    no    seu   progresivo  
desenvolvemento   e   os   que   fixeron   posible,   en   determinadas   
circunstancias históricas, a quebra do réxime democrático, valorando a loita e o 
esforzo de persoas e  grupos  na  conquista  histórica  dos  valores  democráticos,  



dos  dereitos humanos, das liberdades individuais e do dereito á participación 
política de cidadáns e cidadás.  
  
6. Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión 
e    recesión   que    ha    experimentado    a    economía    mundial  contemporánea, 
determinando, a través dun caso significativo, as implicacións que os períodos dun 
e outro signo teñen nas relacións sociais, os xeitos de vida, a ocupación laboral ou a 
política internacional.  
  
7.  Sintetizar  a  evolución  histórica  dalgún  dos  países  que  han  experimentado  
no século   XX   un   proceso   de   descolonización,   identificando   as   súas  principais 
características   e   problemas,   como   a   dependencia   económica,   o crecemento 
demográfico  e  o  desigual  reparto  da  riqueza  e  relacionandoos  coa experiencia 
colonial e a situación actual nun mundo interrelacionado.  
  
8. Explicar o desenvolvemento histórico dos conflitos, problemas e desequilibrios  
característicos do mundo contemporáneo, especialmente aqueles derivados da  
industrialización, da consolidación do capitalismo e da expansión imperialista, 
analizando as causas que xeran as desigualdades e inxustizas sociais.  
  
9. Describir a actual configuración da Unión Europea valorando a súa significación 
no contexto e presenza no mundo.  
  
10. Caracterizar as transformacións máis significativas que se produciron no mundo 
desde  o  último  terzo  do  século  XX,  valorando  a  existencia  de  novos  
centros  de poder a un tempo que o impacto da globalización nas esferas política, 
económica e cultural.  
  
11.  Identificar  e  analizar  os  principios  ideolóxicos  do  pensamento político  e  
económicos    xurdidos    na    época    contemporánea    (liberalismo,  nacionalismo, 
socialismo,  anarquismo,  feminismo,  fascismo)  relacionandoos  coas circunstancias 
históricas  en  que  se  xeran  e  valorando  a  súa  incidencia  en  diferentes procesos 
históricos, desde a crise do Antigo Réxime e as revolucións liberais burguesas ata a 
actualidade.  
  
12. Obter e analizar información sobre o pasado de fontes diversas, valorar a súa  
relevancia   e   establecer   relacións   cos   coñecementos   adquiridos,  empregando 
axeitadamente a terminoloxía histórica e recoñecendo a pluralidade de percepcións 
e interpretacións que pode ter unha mesma realidade histórica.  
  
13.  Presentar  un  informe,  oral  ou  escrito,  sobre  algún  feito  histórico  a partir  
da información   de   distintas  fontes,   incluídos   os   medios   de comunicación   e   
as tecnoloxías  da  información,  tomando  en  consideración  os  antecedentes  



históricos, analizando as interrelaciones, axuizando a súa importancia no contexto e 
utilizando axeitadamente os conceptos propios da historia contemporánea.  
  
14. Analizar historicamente cuestións de actualidade e os problemas das sociedades  
contemporáneas  a  través  de  exposicións  orais,  debates  ou  grupos  de  discusión,  
onde  lle  valore  as  pervivencias  do  pasado,  a  evolución  dos  costumes  e  das  
mentalidades, a influencia das innovacións científico-técnicas, e manifestando rigor  
intelectual,  corrección  na  expresión  das  súas  propias  ideas  e  respecto ás  ideas  
e  opinións distintas. Desenvolver hábitos de traballo individual e cooperativo.  
  
15. Adquirir un vocabulario específico da Historia.   
  
16. A cualificación do trimestre será basicamente a nota do exame, complementada  
polas  aportacións  do  alumno  nas  clases  e  pola  presentación  dos  exercicios  
obrigatorios  e  voluntarios  propostos.  Cada  avaliación  poderá  levar  asociada  
unha  proba  de  recuperación.  A  puntuación  obtida  ,na  recuperación,  é  a  
referencia   para   ó   computo   da   nota   final.   É   obrigatorio   
presentarse  a  recuperación para facer a media matemática do curso.  
  
17. Os traballos e exames realizados polos alumnos deberán presentar unha 
correcta expresión  ortográfica,  léxica  e  semántica,  de  non  ser  así  descontarase 
na  sua  cualificación.  
 
18. Farán o exame global final de toda a materia  todos os alumnos que teñan como 
mínimo dúas avaliacións suspensas.  
 
19. No caso de que o alumno só teña suspensa  unha avaliación, si a nota media 
global é menor de cinco, terá que facer o exame final global.  
 
20. Os  alumnos  que  non  asistan  a  clase,  incumprindo  a  normativa  do  
Centro, perderán o dereito á avaliación continua.    

  

2º  BACHARELATO:  XEOGRAFÍA  DE  ESPAÑA.  CONTIDOS  BÁSICOS  E  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
  
CONTIDOS BÁSICOS  
  
Principios xerais  
  

 Utilizar  correctamente  sen  faltas  de  ortografía  e  boa  sintaxe  a  
linguaxe escrita.  

 Saber ordenar e xerarquizar ideas. 

 Usar  un  vocabulario  básico  de  termos  xeográficos  de  cada  unha  das  



unidades. 

 Saber interpretar os documentos cartográficos e gráficos de todo tipo que  
estén  en  relación  coa  materia  que  se  presenta  en  cada  unha  das  
unidades.  

  
Unidade 1. O territorio do Estado español.  
  

 Saber localizar, utilizando a latitude e lonxitude, algún punto elexido sobre o mapa de 
España. 

 Sobre  un  mapa  mudo:   saber   sinalar   e   identificar   as   provincias  e comunidades 
autónomas de España. Saber definir estas dúas entidades administrativas e dar sinal da 
súa orixe e funcionamento. 

 Coñecer outras entidades locais: como o concello. 

 Importancia da Comarca e da Parroquia no caso galego como entidades de ordenación 
do territorio. 

 Coñecer os principais organismos da UE e os países que conforma ésta na actualidade.  
   
Unidade 2. O medio natural e as súas paisaxes.  
  

 Mapa mudo no que os alumnos e alumnas deben sinalar e comentar as principais 
subunidades do medio físico. 

 Ofrecer  datos  de  temperatura  e  precipitación  dun  punto  xeográfico determinado 
para que os alumnos realicen correctamente un climograma e o comenten sabendo 
determinar que tipo de clima é. 

 Mapa de España e de Galicia onde os alumnos sinalen e identifiquen ríos e sistemas 
montañosos máis importantes. 

 Definir con propiedade os conceptos aprendidos nesta unidade.  
  
Unidade 3. A poboación.  
  

 Ante  un  mapa  de  densidades  de  poboación  nas  provincias españolas, comentar  os  
desequilibrios  e  razóns  que  os  propiciaron  así  como  a presión que exerce este 
fenómeno sobre o medio. 

 Comentario  comparado  das  pirámides  de  poboación.  Deducir  o réxime demográfico 
ó que pertencen. 

 Realizar e comentar gráfico da evolución da poboación española. 

 Definir brevemente os conceptos xeográficos aprendidos nesta unidade.  
 
Unidade 4. A Urbanización.  
  

 Ante un plano da cidade identificar factores xeográficos de localización e 
emplazamento, tipo de plano (morfoloxía) e usos de chan (estructura). 

 Analizar, brevemente, a xerarquía urbana existente en España.  



 Definir  brevemente  os  conceptos  xeográficos  aprendidos  nesta unidade como:   área   
metropolitana,   estructura,   morfoloxía,   cidade   satélite, conurbación, ensanche...  

  
 
 
 
Unidade 5.  As actividades do sector primario.  
  

 Ante unha fotografía de espacios agrarios españois, tratar de dar resposta a;  
identificación  do  parcelario,  cultivos  que  aparecen,  elementos  de adaptación ós 
condicionantes do medio físico, comentario razoado do tipo de  agricultura  que  
mostran  destacando  as  peculiaridades  e  a  que  área xeográfica corresponde. 

 Importancia  deste  sector  na  economía  española.  Características da política 
comunitaria dentro da agricultura e pesca de España. 

 Definir  brevemente  os  conceptos  xeográficos  aprendidos  nesta unidade didáctica.  
  
Unidade 6. A Industria.  
  

 Identificar  as  áreas  industriais  nun  plano  e  comentar  os  factores  de localización 
desas industrias e subsectores. 

 Desenvolver os conceptos sobre a actividade industrial.  
  
Unidade 7. Servicios e transporte.  
  
  

 Analizar e comentar o mapa de redes de transporte terrestre, marítimo ou aéreo. 
Desequilibrios e xerarquización. 

 Definir os conceptos sobre a actividade comercial e os servicios.  
  
  

AVALIACIÓN   
   
Procedemento de avaliación   
   
Ao  finalizar  cada  dúas  unidades  didácticas  o  alumnado realizará unha proba escrita que  
versará  sobre  os  conceptos  e  procedementos  que  se  traballaron.  As  cuestións  serán 
semellantes ós exercicios realizados previamente.  Os    procedementos    expostos    serán    
utilizados    en    cada    un    dos  tres  períodos  de avaliación en que se secuenciaron os 
contidos.   
   
O exame constará de tres partes (idénticas ao exercicio que se fará nas ABAU):   
   
a)   Definición breve de conceptos xeográficos básicos relacionados cos temas.   



b)   Desenvolvemento dun tema de xeografía.   
c)   Lectura, interpretación, explicación e análise crítico dun documento gráfico.   
   
Realizarase como mínimo dous parciais por trimestre.   
   
Criterios de cualificación   
   
A  primeira  pregunta  (definicións)  requírese    resposta   breve  (máximo cinco liñas) e 
concreta (utilizando termos con significado xeográfico), que cumpla o criterio  fundamental  
de  toda  definición  (non  repetir  o  concepto  a  definir na mesma).   
   
Na segunda  pregunta  (desenvolvemento  dun  tema  ou  unha  cuestión)  solicítase  que  o  
alumnado  responda  á  cuestión  proposta  da forma  máis  completa  posible,  é  decir, 
plantexando    a    resposta    en    base    ós    caracteres  xeográficos  máis relevantes   do   
tema;   valorarase   a   organización   dos   contidos,   o  nivel explicativo  do    seu    
desenvolvemento,    e    a    capacidade    para   establecer  relacións  comparativas.  Requírese 
boa redacción sen faltas de ortografía.    
   
A    terceira    pregunta    (comentario    dun    documento,    gráfica    ou   mapa)  (localización, 
lectura,  interpretación,  explicación  e  análise  crítica). Requírese    a    correcta  
interpretación    do    documento,    valorando    tanto    a    comprensión (lectura), como a 
súa explicación (análise) en termos, sempre que sexa procedente, de causas e  
consecuencias  posibles. 
 
En todo caso, salientar que seguiremos as directrices do Grupo de traballo de Xeografía da 
CIUG para a elaboración das probas, conceptos a definir, temas a desenvolver e prácticos a 
realizar. 
    
Con  vistas  a  facilitar  a  resolución  deste  exercicio  práctico  se recordan os puntos básicos 
ós que debe atender a resposta:   
   
a)   Localizar os elementos xeográficos solicitados, físicos e políticas.   
b)   Definir a tipoloxía da imaxe: identificar o sistema de representación, así como a 
información que contén e a súa estructura (tipo de escala e datos...).   
c)   Localizar  no  espacio  e  no  tempo:  o  ámbito  territorial  considerado,  secuencia  
temporal  que  abarca  e  significación  da  mesma  respecto  ó fenómeno tratado (por 
exemplo se é un gráfico da emigración, se o período temporal constitúe unha ou varias 
etapas de singular importancia).   
d)      Centrar  o  comentario  (análise,  explicación  e  interpretación)  nos acontecementos    
reflexados    (por    exemplo,    no    caso    dun    gráfico   de  emigración,  na  intensidade  e 
dirección dos fluxos; no caso dun diagrama climático,  no  réxime  de  temperaturas  e    
precipitacións),    aludindo    ós  aspectos  relacionados  (nos  casos  anteriores: situación    
socioeconómica,   política;    situacións    atmosféricas    e    paisaxes bioclimáticos asociados).   
e)   Contrastar  e  comparar  os  resultados  da  interpretación  con  aspectos  ou  feitos   



similares,   noutros   ámbitos   espaciais,   que   axuden   á   comprensión   e explicación  do  
fenómeno      (por      exemplo,      nos      casos  anteriormente   citados,      correntes      de  
emigración    comparables    noutros    países   e  períodos;    diversificación    e    extensión  
territorial  das  condicións climáticas analizadas).   
f)  Aportación  crítica  sobre  algún  aspecto  derivado  da  interpretación  do fenómeno,  se  
dá  lugar,  no  contexto  da  dinámica  do  mundo  actual,  e conclusións.   
 
1)  Farán o exame global final de toda a materia  todos os alumnos e alumnas que teñan 
como mínimo dúas avaliacións suspensas.  
2)  No caso de que o alumno ou alumna só teña suspensa  unha avaliación, si a nota media 
global é menor de cinco, terá que facer o exame final global.  
3)  O alumnado que non asistan a clase, incumprindo a normativa do Centro, perderá o 
dereito á avaliación continua.    

 
2º BACHARELATO HISTORIA DE ESPAÑA:         
                                 
Contidos mínimos 

Na proposta ofrecida pola CIUG e seguida nesta materia, os contidos distribúense en seis 
grandes bloques temáticos, nos que se mesturan preguntas teóricas, termos para definir e 
unidades para composición de texto histórico. 

BLOQUE 1. PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGA 

Preguntas a desenvolver: 

1. O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios 
económicos, sociais e culturais).  

2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do 
occidente peninsular)  

3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: 
organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas).  

4. A monarquía visigoda (organización política).  

Termos para definir: 

Aula Regia, bárbaros, castro, conventus, economía predadora, guerras cántabras e 
megalitismo.  

 

BLOQUE 2. HISTORIA MEDIEVAL 

Preguntas a desenvolver: 

5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica). 

6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación). 



7. O Réxime feudal e a sociedade estamental. 

8. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as 
revoltas irmandiñas do século XV). 

Termos para definir: 

Carta de poboamento, Manso, Marca Hispánica, Mesta, Mozárabe, Presura, Taifas 

BLOQUE 3. SÉCULOS XVI-XVII 

Preguntas a desenvolver: 

9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-
administrativa). 

10. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios 
en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra 
Inglaterra). 

11. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, 
os problemas da facenda real). 

12. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de 
reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal). 

13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, 
a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso da 
fidalguía). 

Termos para definir: 

Converso, Terzos, Gran Armada, Mourisco, Unión de Armas, Valido, Xuntas do Reino de 
Galicia 

BLOQUE 4. SÉCULO XVIII 

Preguntas a desenvolver: 

14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz 
de Utrecht). 

15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos. 

16. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura 
do comercio colonial). 

17. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado. 

Termos para definir: 

Paz de Utrecht, Catastro de Ensenada, Decretos de Nova Planta, Regalismo borbónico, 
Antigo Réxime, Despotismo Ilustrado, Motín de Esquilache. 

 



BLOQUES 5-8. SÉCULO XIX 

Temas para a composición histórica 

1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica). 

2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812. 

3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado). 

4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes 
familias políticas). 

5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869. 

6. Primeira República (proxecto de constitución federal e cantonalismo). 

7. A Restauración (bases do sistema canovista, Constitución de 1876 e funcionamento do 
sistema político). 

8. A cuestión nacional no último terzo do século XIX. 

9. A reforma agraria liberal: as desamortizacións. 

10. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril. 

11. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración). 

Termos para definir: 

Afrancesados, Abdicacións de Baiona, Tratado de Valençay, Manifesto dos Persas, 
Pronunciamento, Pragmática Sanción de 1830, Sufraxio censatario e universal, Unión 
Liberal, Cantonalismo, Manifesto de Sandhurst, Caciquismo, Encasillado, Pucheirazo, 
Sistema de quenda, Rexeneracionismo, Desamortización, Agrarismo, Ludismo. 

BLOQUES 9-12. SÉCULO XX 

Temas para a composición histórica 

12. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista. 

13. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos. 

14. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e 
características principais). 

15. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). 

16. As grandes reformas da República. 

17. A guerra civil: sublevación, bandos en conflicto e a súa dimensión internacional. 

18. O franquismo: características e institucionalización. 

19. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime. 

20. O franquismo: política económica 



21. A Transición: da agonía do franquismo á constitución de 1978. 

22. A consolidación da democracia: da crise da UCD aos gobernos do PSOE.  

 

Termos para definir: 

Semana Tráxica, Desastre de Annual, Expediente Picasso, Directorio Militar, Unión 
Patriótica, FAI, Pacto de San Sebastián, Sanjurjada, CEDA, Bienio Negro, Fronte Popular, 
Brigadas Internacionais, Lexión Cóndor, FET das XONS, Sección Feminina, 
Nacionalcatolicismo, Sindicato vertical, Contubernio de Múnic, Plan de Estabilización, 
Plataxunta, Lei para a Reforma Política, UCD, Pactos da Moncloa 

 
  
Os procedementos e instrumentos de avaliación 

Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado deberán terse en conta: 

1 A comprensión dos contidos conceptuais. 
2 O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos contidos 

procedementais. 
3 A adquisición e desenvolvemento dos contidos actitudinais. 
4 A expresión e comprensión oral e escrita. 

 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, 

en permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e 

traballos realizado ao longo de curso. Como peso específico destes datos pode non ser 

equiparable, o alumnado debe coñecer previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, 

traballo e outros elementos terán na súa cualificación final. En calquera caso terá en conta: 

1 Probas escritas sobre contidos previamente traballados na aula que serán elaboradas 
seguindo o modelo das ABAU (90%). 

2 Elaboración de composicións de texto histórico por parte do alumnado seguindo o 
modelo da CIUG (10%). 

 

Os criterios de cualificación 

 En cada avaliación o alumnado fará cando menos unha proba escrita, 
seguindo as normas fixadas polo Grupo de Traballo, que será avaliada 
segundo os criterios fixados pola CIUG (tendo en conta a expresión, 
ortografía e sintaxe correcta). En cada trimestre a profesora esixirá a 
presentación de composicións de texto sobre os temas estudados.  



  A cualificación do alumnado en cada trimestre é o resultado das 
cualificacións da/s proba/s escrita/s (90%) e da entrega de composicións de 
texto histórico (10%).  

 Haberá unha recuperación trimestral para aquel alumnado que non lograse 
superar a materia en cada avaliación (a nota da recuperación será o 90% ao 
que se sumará o 10% do traballo das composicións). 

 A cualificación final será o resultado da media das notas trimestrais segundo 
a seguinte proporción: 30% (1ª avaliación) + 30% (2ª avaliación) + 40% (3ª 
avaliación).  

 Haberá un exame global final de toda a materia para todo o alumnado cuxa 
nota media seguindo o criterio anterior non chegue a 5 (redondeado a partir 
do 4,5). 

 

A especificación dos mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva 

Os recollidos polo grupo de traballo da CIUG en base ao Decreto 86/2015 de 25 de xuño.  

 
2º BACHARELATO - HISTORIA DA ARTE  
 
Contidos mínimos 
 

TEMP UNIDADE MOVEMENT
O ARTÍSTICO 

AUTORÍA OBRA VOCABULARIO 

BLOQUE 1. RAÍCES DA ARTE EUROPEA: O LEGADO CLÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª  

 
 
 
 
 
 
 

1. A arte 
da 

antigüeda
de clásica. 
Grecia e 

Roma 

Arte grega  Partenón Arco de medio punto 
Arquitrabe 
Baixorrelevo 
Base 
Canon 
Capitel composto 
Capitel corintio 
Capitel dórico 
Capitel xónico 
Clave dun arco 
Contraposto 
Cornixa 
Cúpula 
Curva praxiteliana 
Doela 
Entaboamento 
Éntase 
Escultura exenta 
Escultura de vulto 
redondo 
Estatua-columna 

Metopas de Centauromaquia 
(Partenón) 

Templo de Niké Aptera 

Erecteion (Tribuna das Cariátides) 

Mirón Discóbolo 

Policleto Doríforo 

Praxíteles Hermes de Olimpia (Hermes con 
Dionisios) 

Lisipo Apoxiomenos 

Arte romana  Panteón de Roma 

Coliseo 

Arco de Triunfo de Tito 

Acueduto de Segovia 

Teatro de Mérida 



Estilo 
Friso 
Fuste 
Iconografía 
Métopa 
Nártice 
Plan central 
Técnica de paños 
mollados 
Tímpano 
Triglifo 

BLOQUE 2. NACEMENTO DA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: A ARTE MEDIEVAL 

 
 
 
 
 
 

 
1ª  

2. A arte 
paleocristi

á, 
bizantina, 
prerromán

ica e 
islámica 

Arte 
bizantina 

 Santa Sofía de Constantinopla Aparello almofadado 
Arco de ferradura 
Arco peraltado 
Contraforte 
Planta basilical 
 

Arte 
prerrománic
a 

 Santa Comba de Bande 

Santa María do Naranco 

San Miguel de Celanova 

 
3. A arte 
románica 

Arte 
románica 

 Catedral de Santiago (Arquitectura 
interior) 

Ábsida 
Altorrelevo 
Arco de faixa 
Arco formeiro 
Arquivolta 
Bóveda de aresta 
Bóveda de canón 
Ciborio 
Deambulatorio 
Parteluz 
Perspectiva 
xerárquica 
Piar  
Pilastra 
Planta de cruz latina 
Presbiterio 
Tribuna 
Triforio 
 

Esculturas de Praterías 

Pórtico da Gloria 

 
4. A arte 

gótica 

Arte gótica  Catedral de Reims (fachada 
Occidental) 

Arcobotante 
Arco apuntado 
Arco rebaixado 
Bóveda de cruzaría 
Cor complementaria 
Cadro de xénero 
Retrato 
Rosetón 
Trompa 

Catedral de León 

Anunciación de Reims 

Visitación de Reimns 

Giotto Capella dos Scrovegni: A fuxida de 
Exipto 

Van Eyck O matrimonio Arnolfini 

El Bosco O Xardín das Delicias 



BLOQUE 3. DESENVOLVEMENTO E EVOLUCIÓN DA ARTE EUROPEA NO MUNDO MODERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
2ª  

 
 
 
 
 
 

 
 

5. O 
Renaceme

nto 

Renacement
o 

Brunelleschi Santa María dei Fiori 
Basílica de San Lourenzo 

Cadro de historia 
Esfumado/Sfumato 
Estatua ecuestre 
Perspectiva lineal 
Planta de cruz grega 
 

Michelozo Palacio Medici-Ricardi 

Bramante San Pietro in Montorio 

Giacomo 
della Porta e 
Vignola 

Gesú de Roma (Fachada) 

Palladio Vila Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza 

Miguel Anxo San Pedro do Vaticano 
Bóveda da Capela Sixtina 
David 
Moisés 
Esculturas das tumbas dos Medicis 
A Piedade  

Juan de 
Herrera 

O Escorial 

Donatello David 
O Gattamelata 

Masaccio O Tributo 

Leonardo Da 
Vinci 

A Virxe das Rocas 
A Gioconda 

Rafael A escola de Atenas 

Tiziano O retrato de Carlos V na batalla de 
Mühlberg 
A Venus de Urbino 

Manierismo O Greco O martirio de San Mauricio 
O enterro do Señor de Orgaz 
A adoración dos Pastores 

 
 
 

6. O 
Barroco en 

Europa 

Barroco Maderno Fachada de San Pedro do Vaticano Claroescuro 
Columna salomónica 
Imposta 
Ménsula 
Liña serpentinata 
Natureza morta ou 
bodegón  
Perspectiva aérea 

Bernini Praza do Vaticano 
A transverberación de Santa Tereixa 
Apolo e Dafne 

Borromini San Carlos das Catro Fontes 

Andrade Torre do reloxo da catedral de 
Santiago 

Fernando de 
Casas 

Fachada do Obradoiro 

Simón 
Rodríguez 

Fachada de Santa Clara en Santiago  

Gregorio 
Fernández  

A Piedade 

Caravaggio A vocación de san Mateo 
Artemisia 

Gentileschi 

Judit decapitando a Holofernes  



Velázquez O aguador de Sevilla 
A fragua de Vulcano 
A rendición de Breda 
As Meninas 

BLOQUE 4. O SÉCULO XIX: A ARTE NUN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 
 

2ª/3ª  

7. A arte 
ao final do 

Antigo 
Réxime: 
Rococó e 

Neoclasicis
mo. A 

pintura de 
Francisco 
de Goya 

 Goya O quitasol 
A familia de Carlos IV 
O dous de Maio/A Carga dos 
Mamelucos 
Os fusilamentos do 3 de maio 
O Saturno devorando ao seu fillo 

 

 
 

3ª 

 
 

8. A arte 
do século 

XIX 

Impresionis
mo 
 

Manet O almorzo campestre  

Monet Impresión, sol nacente 
A serie da catedral de Rouen 

Camille 
Claudel  

L’Age mûr o A idade madura  

Postimpresio
nismo 

Cezanne Natureza morta con tarteira 
Os xogadores de cartas 

Van Gogh A noite estrelada 

Gauguin Despois do sermón 
O Mercado 

Seurat A tarde de domingo na Grande Jatte 

BLOQUE 5. A RUPTURA CA TRADICIÓN: A ARTE NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

BLOQUE 6. A UNIVERSALIZACIÓN DA ARTE DESDE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 
 
 

 
 

 
3ª  

 
 
 
 

 
 

9. A arte 
na 

primeira 
metade do 
século XX 

Expresionism
o 

Munch O berro   

Kirchner A rúa 

Fauvismo Matisse A alegría de vivir 

Abstracción Kandinsky Primeira acuarela abstracta 

Cubismo Picasso As señoritas de Avignon 
O retrato de Ambroise Vilard 
Naturaleza Morta con silla de rexilla 
O Guernica 

Neoplasticis
mo 

Mondrian Táboa número 1 

Dadaísmo Duchamp A Fonte 
L.H.O.O.Q. (La Gioconda) 

Surrealismo Dalí A persistencia da memoria 

Magritte A chave dos campos 

Miró O carnaval de arlequín 
Muller e paxaro á luz da lúa 

Maruja Mallo A verbena 

Frida Kahlo A columna rota 



Movemento 
moderno. 
Organicismo 

Wright A casa da fervenza (Casa Kauffman) 
Museo Guggenheim de Nova Iorque 

Movemento 
moderno. 
Estilo 
internacional
. 
Funcionalism
o 

Mies van der 
Rohe 

Pabellón de Alemania en Barcelona 
Segram Building en Nova Iorque 

Le Corbusier A casa Saboia 
 

11. A arte 
no noso 
tempo: a 

universaliz
ación da 

arte 

Expresionism
o abstracto 

Pollok Uno: número 31  

Informalismo Tapies Pintura (1955, Museo Nacional da 
Arte Reina Sofía) 

Minimalismo André Equivalente VIII 

Arte 
conceptual 

Kosuth Una y tres sillas 

Pop Art Warhol Marilyn Monroe 

 Marina 

Abramovic  

Art must be beautiful Artist must be 

beautiful  

 Cindy 

Sherman  

Untitle film still  

 Louis 

Bourgeois  
Mamá 

 
Os procedementos e instrumentos de avaliación 

A valoración global do alumnado debe ser o resultado dun proceso o máis obxectivo posible, 

en permanente toma de datos procedentes da observación directa na aula e das probas e 

traballos realizado ao longo de curso. Como peso específico destes datos pode non ser 

equiparable, o alumnado debe coñecer previamente a porcentaxe que cada tipo de proba, 

traballo e outros elementos terán na súa cualificación final. En calquera caso terá en conta: 

3 Probas escritas sobre contidos previamente traballados na aula que serán 
elaboradas seguindo o modelo das ABAU (90%). 

4 Elaboración de composicións de texto histórico por parte do alumnado seguindo o 
modelo da CIUG (10%). 

 

Os criterios de cualificación 

 En cada avaliación o alumnado fará cando menos unha proba escrita, 
seguindo as normas fixadas polo Grupo de Traballo, que será avaliada 
segundo os criterios fixados pola CIUG (tendo en conta a expresión, 
ortografía e sintaxe correcta). En cada trimestre a profesora esixirá a 
presentación de comentarios de obras artísticas.  

 A cualificación do alumnado en cada trimestre é o resultado das 
cualificacións da/s proba/s escrita/s (90%) e da entrega de comentarios de 
obras artísticas (10%).  



 Haberá unha recuperación trimestral para aquel alumnado que non lograse 
superar a materia en cada avaliación (a nota da recuperación será o 90% ao 
que se sumará o 10% do traballo dos comentarios). 

 A cualificación final será o resultado da media das notas trimestrais segundo 
a seguinte proporción: 30% (1ª avaliación) + 30% (2ª avaliación) + 40% (3ª 
avaliación).  

 Haberá un exame global final de toda a materia para todo o alumnado cuxa 
nota media seguindo o criterio anterior non chegue a 5 (redondeado a partir 
do 4,5). 

 

A especificación dos mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva 

Os recollidos polo grupo de traballo da CIUG en base ao Decreto 86/2015 de 25 de xuño.  

 
 
 
 


