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1. MÍNIMOS  ESIXIBLES. PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 
AS RAÍCES HISTÓRICAS DA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

 
As pegadas das primeiras culturas e da dominación romana na Península. 

 

Pluralidade política e cultural da Península na Idade Media: Al-Andalus e os reinos 

cristiáns. Formas de vida e intercambio cultural. A ocupación do territorio e 

consecuencias socioeconómicas. Trazos da Galicia feudal. 
 

Formación da monarquía hispánica. Castela á cabeza dun imperio: o mantemento das 

particularidades dos reinos, con especial atención ao Reino de Galicia. 
 

Expansión ultramarina e creación do imperio colonial. O impacto da colonización. 

Trazos económicos, sociais e políticos do Antigo Réxime. A política centralizadora dos 

Borbóns. O reformismo ilustrado. Galicia no Antigo Réxime. 

 

QUEBRA DA MONARQUÍA ABSOLUTA 
 

Guerra e revolución: a guerra contra os franceses e o seu impacto en Galicia. A obra 
 

de Cádiz: os decretos e a Constitución de 1812. 
 

O reinado de Fernando VII: absolutismo fronte a liberalismo. 
 

Independencia das colonias americanas. 
 

Construción e evolución do Estado liberal burgués. 
 

Reinado de Isabel II: dominio do liberalismo moderado. A guerra carlista e acceso ao 

poder dos liberais. Grupos políticos e papel do exército. Inestabilidade política e 

institucional. 
 

Significado de Sexenio: intentos democratizadores. Da revolución ao ensaio 

republicano. 
 

O réxime da Restauración: características e funcionamento do sistema canovista. A 

oposición ao réxime. Guerra colonial e crise de 1898. Intentos de modernización e 

crise do sistema. Conflitividade social e problema de Marrocos. 
 

O Estado-nación español e os nacionalismos. Evolución do galeguismo. 
 

 

TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E CAMBIOS SOCIAIS NO SÉCULO XIX E 

PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX 
 

Transformacións na agricultura e desamortizacións. Características e consecuencias 

da desamortización en Galicia e trazos de modernidade na agricultura. 
 



Debilidade e fragmentación do desenvolvemento industrial. Modernización dos 

transportes: o ferrocarril. Emerxencia do sistema financeiro. Debilidade do mercado 

nacional. Desindustrialización e novos sectores en Galicia. 
 

Evolución demográfica. Os movementos migratorios. Efectos da emigración en Galicia. 

Transformacións sociais: a sociedade de clases. Novos grupos dominantes: 

oligarquías e clases medias. O movemento obreiro e as organizacións campesiñas. O 

agrarismo na Galicia caciquil. Situación da muller e movementos feministas. A quebra 

do sistema liberal: ditadura e democracia. 
 

O contexto internacional de entreguerras. A ditadura de Primo de Rivera. 
 

A Segunda República. A Constitución de 1931: principios e institucións dunha 

democracia avanzada. O voto feminino. Política de reformas e polarización social. O 

nacionalismo galego, vasco e catalán. 
 

Os gobernos republicanos. Confrontación política e revoltas sociais. As reaccións 

antidemocráticas. 

GUERRA CIVIL E DITADURA FRANQUISTA 
 

Sublevación militar e guerra civil. Dimensión política e internacional do conflito. 

Evolución das dúas zonas: revolución social e conflitos na zona republicana; a 

formación do estado franquista. 
 

O franquismo da posguerra: bases ideolóxicas e sociais. Autarquía e illamento 

internacional. A resistencia da guerrilla. 
 

A  consolidación  do  réxime.  Crecemento  económico  e  transformacións  sociais. 
 

Emigración a Europa. A oposición no interior e no exilio. 
 

Elementos de cambio na etapa final do franquismo. A sociedade civil e a oposición ao 

réxime. 
 

A vida cotiá no franquismo. O seu impacto en Galicia. 
 

 

A ESPAÑA ACTUAL 
 

O proceso de transición á democracia, logros e limitacións. A Constitución de 1978: 

principios e institucións democráticas. O proceso autonómico e o Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 
 

Os gobernos democráticos. Cambios sociais, económicos, lexislativos e culturais. A 

construción do Estado de benestar. 
 

Galicia e España na Unión Europea. O papel de España no contexto internacional. 
 

Problemas e perspectivas actuais. 
 
 
 

 



2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALICIÓN. CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

Para a avaliación da aprendizaxe do alumnado deberán terse en conta tanto o traballo 

individual de cada alumno como o realizado en grupo. Para o cal haberá que ter en 

conta: 
 

-  A comprensión dos contidos conceptuais. 
 

-  O nivel de descrición, de relación e de análise alcanzado en relación cos 

contidos procedementais. 
 

-  A adquisición e desenvolvemento dos contidos. 
 

-  A expresión e comprensión oral e escrita. 
 -   

-  A calidade e variedade das fontes empregadas, así como a presentación formal 
 

dun traballo. 
 

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 realizados ao longo de curso. Como o peso específico destes 

datos pode non ser equiparable, os alumnos deben coñecer previamente a porcentaxe 

que cada tipo de proba, traballo e outros elementos terán na súa cualificación final. En 

calquera caso terá en conta: 
 

-  Probas orais e escritas sobre contidos previamente traballados na aula. 
 

-  Probas orais e escritas sobre contidos adquiridos a través de indagacións e 

investigacións realizadas de forma individual ou en grupo. 
 

-  Datos  relativos  ao  comportamento,  actitude,  interese,  motivación  e 
 

funcionamento na clase e nos traballos de grupo. 
 

Nas probas escritas poderán presentarse ao alumnado: 
 

-  Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para ser analizados e comentados, 

de acordo coas pautas dadas na aula. 
 

-  Termos para ser definidos. 
 

-  Preguntas que o alumnado debe contestar a partir dos contidos desenvolvidos 

na aula. 
  

-  Composición de texto histórico. 
 
 
 



 

Tendo en conta o obxectivo de preparar a proba ABAU durante o curso 

realizaremos dúas probas en cada avaliación das mesmas características  

(información proporcionada pola CIUGA). 

A valoración da proba escrita de composición de texto histórico buscará medir a 

madurez do alumno á hora de analizar un período histórico ou un tema concreto 

tendo en conta a súa capacidade de análise, a súa redacción e expresión, a 

comprensión do período e da problemática a tratar, as relacións que é capaz de 

facer, o xeito en que interpreta acontecementos e procesos históricos a partir de 

fontes documentais e como reestructura e reelabora os coñecementos adquiridos 

na realización dunha síntese persoal e non unha mera reproducción memorística 

sen a relacionar cós documentos ou con outros períodos históricos. 

Ponderarase con carácter negativo a comisión de erros, os prantexamentos 

incongruentes co discurso prantexado polo alumnado e o feito de non responder 

absolutamente nada a unha ou varias das cuestións prantexadas. Valorarase 

positivamente o emprego de terminoloxía axeitada á materia e a xustificación dos 

razoamentos empregados así como a capacidade de análise e relación con 

antecedentes e consecuentes. 

Aquel/a alumno/a que o/a profesor/a advirta que está copiando será calificado cun 

cero na proba. 
 
A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 

-  90%: media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do 

periodo a avaliar. As probas serán valoradas sobre un máximo de 10 puntos, 

segundo o modelo ABAU proporcionado pola CIUGA. A primeira proba constará de 

dous temas e terá un valor do 40%, mentres que a segunda proba constará de catro 

temas (todos os traballados no período a avaliar) e terá un valor do 60%. Non se fai 

media cando nalgunha das probas a calificación sexa inferior a 4 puntos (sobre 10). 

 

-  10%: traballo diario individual, participación na dinámica do grupo, exposicións 

orais, traballos escritos e outras actividades encomendadas (composicións de 

textos, fichas de traballos sobre o visionado de documentais, etc). 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 

puntos sobre 10. 

 

Proposta da lectura voluntaria da seguinte obra: “Historia de España contada para 

escépticos” e a realización dun traballo sobre dita obra proposto polo profesor.  Este 



traballo poderá mellorar a cualificación do alumnado no período a avaliar, sempre 

que a cualifiación do alumnado na avaliación sexa de 5 puntos ou superior. 

 

Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 

 

Terán que realizar exame final en maio, segundo o modelo da proba ABAU 

(segundo os criterios da CIUGA): 

 

- O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperarará esa avaliación. 

Agás nos casos nos que a valoración negativa sexa de 4 puntos, pois para realizar 

ou non a proba final terase en conta en que momento do curso se obtivo esa 

calificación. 

 

-  O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará no 

exame final toda a materia. 

 

   O alumnado que teña aprobadas as tres avaliacións realizará unha proba global 

de toda a materia para súa preparación cara á proba ABAU. Deberá obter como 

mínimo una valoración de 4 puntos (sobre 10). 

 

A nota obtida nas probas de recuperación de cada avaliación ou no exame final de 

maio non podería superar os 6 puntos (sobre 10). 

 

A calificación global do/da alumno/a en maio será a media aritmética das 

calificacións das tres avaliacións. Ésta será  positiva cando obteñan un mínimo de 

cinco sobre dez puntos. 

As aproximacións faranse a partir de 0,5 cara a nota inmediatamente superior (na 

cualificación final do curso). 

 

No caso de ter que realizar o exame final en maio para recuperar algunha/s 

avaliación/s, a calificación do curso resultará da nota obtida na proba final e da 

valoración do esforzo realizado ao longo deste. 

 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente en maio, poderá  presentarse a 

una proba escrita global na convocatoria extraordinaria de xuño  baseada na 

programación impartida durante todo o curso e cualificada sobre 10 puntos, 



segundo o modelo da proba ABAU (segundo criterios da CIUGA). Para a superar 

haberá que obter como mínimo 5 puntos. 

 
  
Se un alumno é descuberto copiando durante unha proba global esta será anulada 

tendo que facer a seguinte proba global, se a hai, no caso de non existir terá unha 

nota equivalente a deixar o exame en branco. Se o fai durante unha proba parcial, 

tamén será anulada e automaticamente irá á recuperación. 

 


