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Contidos mínimos e criterios de cualificación 
 

4 º ESO Curso 2018-19 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA. 

 
Unidade 1: O século XVIII. A época da Ilustración. 
 
B1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das minorías. 
 
Francia, Inglaterra, España e Galicia. 
 
B1.2. Ilustración 
 
B1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII 
 
Unidade 2: A era das revolucións (1770-1871) 
 
B2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas (liberalismo, 

nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais consecuencias. 
 
B2.2. Revolución burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. Procesos 

unificadores e independentistas. 

Unidade 3: A revolución industrial 
 
B3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que o fan posible. 
 
B3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa. 
 
B3.3. Consecuencias da R.I. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas de organziación) 
 
B3.5. A ciencia no século XIX. 
 
Unidade 4: España e Galicia. A crise do Antigo Réxime. 
 
B3.4 Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou fracaso. 
 
Unidade 5: O imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. 
 
B4.1. Imperialismo no s. XIX: concepto. 
 
B4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. 
 
B4.3. Causas e consecuencias da Gran Guerra (1914-19) ou I Guerra Mundial. 
 
B4.5. A arte no século XIX. 
 
Unidade 6: O período de entreguerras e a II Guerra 

Mundial  

B4.4. Revolución Rusa. 

B5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. 
 
B5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. 
 
B6.1. Orixes da II Guerra Mundial. 
 
B6.2. Desenvolvemento da II GM: extensión, fases, formas de guerra e principais consecuencias. 
 
B6.3. O Holocausto. 
 
Unidade 7: España e Galicia. Restauración e Guerra 

Civil  

B5.3 II República española e a Guerra Civil. 

Unidade 8: A descolonización. Nova xeopolítica mundial (1945-91) 
 
B6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. 
 
B6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra fría e plans de reconstrución posbélica. 
 
B7.1. Evolución dos bloques soviético e capitalista. O “Welfare State”. 
 
B7.2. Crise do petróleo (1973) 
 
B8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias 

Unidade 9: España e Galicia. A ditadura de Franco. 



B7.3. Ditadura de Franco en España. 
 
Unidade 10: O mundo recente. Relacións e conflitos. 
 
B8.1. Formas económicas e sociais do capitalimo no mundo. 
 
B8.4. Camiño cara a Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión política supranacional. 
 
Unidade 11: O mundo recente. Globalización e diversidade. 
 
B9.1 A globalización económica: causas e características. 
 
B9.2 Papel da Revolución Tecnolóxica na globalización. 
 
B9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. 
 
Unidade 12: España e Galicia. Transición política e democracia. 
 
B8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-82) 
 

 

Os instrumentos fundamentais para levar a cabo a avaliación e cualificación establecidos polo 

Dpto de Xeografía e Historia van ser: 
 

- Probas escritas de características diversas e adaptadas ao nivel do alumnado. 
 

- A valoración do traballo diario medido mediante: 
 
-A realización das actividades encomendadas 
 
-A corrección na presentación do caderno de actividades O caderno será revisado periódicamente, ben 

á totalidade do grupo ou por seccións. 

-A corrección e respeto no trato cos compañeiros e o/a profesor/a tanto na linguaxe como nos modos, e 

o resto de aspectos que estean pactados como normas de funcionamento na clase/aula.  

-O emprego dunha terminoloxía adecuada ao tema a tratar. 
 
-O respeto ante os tempos dos demais: momentos de explicación do/da profesor/a, intervencións 

doutros compañeiros. 

-Preguntas individuais na clase para valorar o grao de atención ás explicacións, o grao de seguimento 

dos contidos tratados, etc. 

-A entrega en data dos traballos individuais, en parella ou en pequenos grupo encomendados, a 

súa presentación, profundidade de contido, corrección ortográfica e gramatical, concreción e 

claridade expositiva, etc. 
 
-Coidado do material propio e da aula. 
 
-A capacidade de expresión e comunicación oral na exposición dos traballos tanto individuais como en 

grupo que lles sexan encomendados. 

-A lectura comprensiva dos textos traballados dentro do Plan Lector. 
 
-A colaboración prestada ós compañeiros. 
 
O alumnado debe acadar os seguintes procedementos, sobre os que se incidirá de xeito especial ao 

longo do curso, para obter unha valoración positiva: definición correcta de conceptos, elaboración de 

eixes cronolóxicos, técnica de subliñado ideas principais e secundarias, elaboración de esquemas 

simples, interpretación de mapas históricos e xeográficos (lendas, información) e manexo de fontes de 

información TIC, potenciando a búsqueda de información e non permitindo a copia literal desta. 
 

Criterios de cualificación e promoción. 
 

A nota do/da alumno/a en cada avaliación calcularase do seguinte xeito: 



- 80% : media das notas obtidas nas probas escritas realizadas ao longo do período a avaliar. Non 

se fai media cando nalgunha das probas a cualificación sexa inferior a 4 puntos (sobre 10). Tipo de 

probas: 
 

 Probas escritas: realizarase unha proba escrita despois de cada unidade didáctica, agás 

nos casos nos que por motivos de secuenciación de contidos sexa metodolóxicamente máis 

oportuno facer esa proba de dúas unidades.


 Traballos de investigación empregando TIC ben individuais, por parellas ou en pequenos 

grupos para a súa exposición na clase, oralmente ou por escrito.


- 20% : traballo diario observado a través dos procedementos e instrumentos detallados no apartado 
 

7 desta programación: realización das tarefas encomendadas, revisión dos cadernos, etc. 

Para proceder á acumulación das porcentaxes citadas coa finalidade de obter a cualificación global, 

será necesario alcanzar una avaliación positiva en ambos apartados. 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
Realizarase unha proba de recuperación ao término de cada avaliación. 
 
Terán que realizar exame final en xuño: 
 

 O alumnado que teña unha avaliación negativa recuperará 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 cualificación.


 O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará nun exame final toda 

a materia de 4º ESO.

Ademais das probas mencionadas, se o/a profesor/a o considera conveniente realizará unha proba global 

a final de curso referida aos mínimos. 

De realizarse esta proba global a nota final obterase do seguinte modo: un 70% resultará da media 

aritmética das notas de avaliación e recuperación ao longo do curso; e un 30% resultará da nota obtida 

na proba global. 
 
As aproximacións faranse a partir do 0,5 cara a nota inmediatamente superior. 
 
O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño deberá realizar unha proba escrita global na 

convocatoria extraordinaria de setembro, cualificada sobre 10 puntos. Para a superar é necesario 

alcanzar un mínimo de 5 puntos. Trátase dunha proba global; por tanto versará sobre os contidos 

traballados ao longo de todo o curso. 
 
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. 


