
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA  

Contidos mínimos e criterios de cualificación  

 

1º Bacharelato Historia do Mundo Contemporáneo  Curso 2018-19 

 
MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA. 
 
 
1. Identificar e caracterizar as transformacións económicas, sociais e políticas máis importantes do mundo 

contemporáneo desde a crise do Antigo Réxime ata a Primeira Guerra Mundial, sinalando o distinto grao de 

influencia en determinadas zonas do mundo e destacando o papel hexemónico das potencias occidentais 

que acaban impulsando a expansión imperialista. 
 
2. Coñecer e caracterizar as grandes correntes ideolóxicas que exerceron unha maior influencia nos 

movementos sociais e políticos ao longo dos séculos XIX e XX, identificar as contribucións máis destacadas 

no pensamento e dar conta das realizacións políticas e sociais a que deron lugar nos diferentes ámbitos 

territoriais. 

3. Situar cronoloxicamente os acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo nos séculos XIX 

e XX, valorar o seu significado e consecuencias posteriores, así como as relacións entre a acción individual 

e os comportamentos colectivos. 
 
4. Identificar os mecanismos que rexen as relacións entre os Estados no século XX, analizando en 

profundidade as causas dos dous conflitos bélicos mundiais e os acordos establecidos para articular as 

relacións internacionais, valorando a súa eficacia. 

5. Coñecer e explicar os principios e as institucións que caracterizan os réximes políticos democráticos, as 

loitas que os fixeron posibles, así como os factores que influíron na quebra do réxime democrático e o auxe 

dos sistemas ditatoriais e fascistas durante o período de entreguerras. 
  
6. Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión e recesión que 

experimentou a economía mundial contemporánea, determinando, a través dalgún caso significativo, as 

implicacións que os períodos dun e outro signo teñen nas relacións sociais, nos modos de vida, na 

ocupación laboral ou nas políticas nacionais e internacional. 
 
7. Sintetizar o proceso histórico que conduciu no século XX á descolonización e á configuración do 

chamado Terceiro Mundo, identificando os seus trazos máis significativos. Establecer, a través do estudo 

dalgún país pertencente a el, as posibles relacións coa experiencia colonial ou as dificultades para a súa 

integración nun mundo interrelacionado. 

8. Describir o proceso de construción da Unión Europea e a súa configuración actual, valorando os seus 

logros e dificultades, así como o papel que xoga no contexto internacional, establecendo relacións 

significativas con outros movementos de integración internacional que se producen fóra de Europa. 



 
9. 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 e o impacto da globalización nas esferas 

política, económica e cultural, e establecendo conexións entre o global e o local. 
  
10. Obter e analizar información sobre o pasado procedente de fontes diversas, valorar a súa relevancia e 

relacionar a información obtida cos coñecementos adquiridos, empregando adecuadamente a terminoloxía 

histórica e facendo referencia á pluralidade de interpretacións que pode ter un feito histórico. 
 
Preténdese comprobar que se adquiriron as habilidades necesarias para obter e utilizar informacións sobre 

o pasado mediante a análise crítica de fontes documentais, textos historiográficos, prensa, Internet etc., 

relacionadas cos coñecementos adquiridos e, se é o caso, recoñecer a pluralidade de interpretacións que 

ten un mesmo feito ou proceso histórico, extraendo conclusións e elaborando unha síntese para comunicala 

de forma oral e por escrito. 
 
11. Redactar un informe sobre algún feito histórico ou cuestión de actualidade a partir da información de 

distintas fontes, incluídos os medios de comunicación, a historia oral e as tecnoloxías da información, 

tomando en consideración as interrelacións e axuizando a súa importancia no contexto. 
 

 

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

de Xeografía e Historia van ser: 
 

1. Valoración do traballo diario do alumnado mediante:  

-A realización das actividades encomendadas. 

-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 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 colaboración prestada ós compañeiros. 
 
2. Realización dun proxecto de investigación, ben sexa concebido e concluido para a súa 

exposición oral ou escrita. Valorarase o rigor científico, o emprego de fontes variadas de 

información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da información) e a 

correcta e ordenada presentación. 

3. Lectura e recensión dalgunha/s obra/s relacionada/s coa asignatura. 
 
4. Planificación e participación en debates e establecemento de hipótesis. 
 
5. Dominio de técnicas e procedementos básicos tales como: traballo con fontes de 

información histórica de carácter escrito, oral, musical e artístico; definición de conceptos 



históricos; análise e comentario de obras de arte, imaxes históricas (fotos, carteis, gravados, 

ilustracións); elaboración de cadros cronolóxicos, identificación da importancia de personaxes 

históricos; análise e comentario de mapas, gráficas, textos e/ou artigos de prensa relacionados 

con feitos históricos; traballo con películas de contido histórico; empatía histórica 

(dramatizacións); desenvolvemento de traballos empreñando as TIC. 
 
6. Probas escritas: 
 

 

 Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.


 Termos para ser definidos.


 Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu 

libro ou noutros materiais.

 

Criterios de cualificación e promoción. 
 
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. Non se 

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

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado: 
 
 Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.


 Termos para ser definidos.


 Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu 

libro ou noutros materiais.

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 adecuada a 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. 
 

- 10% : traballo diario individual, participación na dinámica do grupo e outras actividades. 
 

Para ser avaliado/a positivamente o/a alumno/a debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 

Realizarase unha proba de recuperación ao remate 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 calificación.


 O alumnado que teña dúas ou máis avaliacións negativas recuperará no exame final toda a 

materia de 1º BAC.

 

 



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

superar os 6 puntos (sobre 10). 
 
A calificación global do/da alumno/a en xuño 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. 
 
No caso de ter que realizar o exame final en xuño a calificación do curso resultará da nota obtida na 

proba final e da valoración do esforzó realizado ó longo deste. 

O alumnado que non sexa avaliado positivamente en xuño, poderá presentarse a una proba escrita 

global na convocatoria extraordinaria de setembro, baseada na programación impartida durante todo 

o curso e cualificada sobre 10 puntos. 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. 


