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2º Bacharelato. Hª de España 

 

Historia de España de segundo curso de bacharelato pretende ofrecer unha visión de 

conxunto dos procesos históricos fundamentais dos territorios que configuran o actual Estado 

español, prestando, cando cumpra, unha especial atención a Galicia, pero sen esquecer por iso a 

súa pluralidade interna e a súa pertenza a outros ámbitos máis amplos, coma o europeo e o 

iberoamericano. Neste sentido, a materia recolle, na análise dos procesos históricos,tanto os 

aspectos compartidos como os diferenciais. 

 Concibida como materia común para todas as modalidades de bacharelato, ofrécelles 

aos alumnos e ás alumnas que chegan á vida adulta a posibilidade de coñeceren a historia de 

España de xeito continuo e sistemático. Na distribución cronolóxica dos contidos outórgaselle 

unha maior importancia ao coñecemento da historia contemporánea, sen renunciar por iso aos 

referidos ás etapas anteriores, pois en grande medida a pluralidade da España actual só é 

comprensible se nos remontamos a procesos e feitos que teñen a súa orixe nun pasado remoto. 

Deste xeito, dedícase un primeiro bloque aos comezos da nosa historia, desde os primeiros 

humanos á monarquía visigoda; o segundo refírese á Idade Media, desde a conquista musulmá 

da Península; os dous seguintes estudan a Idade Moderna, ata as vésperas da Revolución 

Francesa; e os oito restantes a Idade Contemporánea. 

No tratamento dos temas sempre haberá uns contidos comúns que son a base do método 

histórico: traballo con fontes históricas ou historiográficas e  a utilización do tempo histórico a 

través da utilización de liñas do tempo. 

A través do estudo da Historia de España, o alumnado deberá adquirir determinados 

valores e hábitos de comportamento, como a actitude crítica cara ás fontes, o recoñecemento da 

diversidade de España ou a valoración do patrimonio cultural e histórico recibido. Así mesmo, 

tal 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 de entre homes e mulleres, os dereitos humanos, a non discriminación e 

os valores democráticos. 
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Contribución da materia ás competencias básicas 

A Historia de España en 2.º de Bacharelato é unha materia de alta capacidade formativa 

para un alumnado a piques de adquirir carta de cidadanía e responsabilidade social e política. 

Neste sentido, parte do seu valor educativo radica na posibilidade de fundamentar racionalmente 

a moral cidadá que require a condición da cidadanía activa nunha sociedade democrática. 

 As competencias  sociais e cívicas (CSC)  , reciben un tratamento moi específico 

relacionado cos contidos que son propios da Historia en xeral e polo tanto tamén para Historia 

de España. 

As competencias  de conciencia e expresións culturais (CCEC) van moi ligadas a 

Historia, xa que, en todos os temas, se presta unha atención á produción cultural, artística e 

monumental, e aos valores subxacentes a esta, así como ás responsabilidades sociais sobre o 

devandito legado na actualidade.  

Comunicación lingüística (CCL) 

O coñecemento da Historia de España acredítase principalmente como un conxunto de 

saberes discursivos que se manifestan en capacidades de lectura e elaboración de textos, 

composicións e esquemas dos coñecementos adquiridos e a súa exposición en diversos medios e 

soportes de comunicación.   

Competencia dixital (CD)  

Procurarase  integrar as novas tecnoloxías, linguaxes e recursos dixitais no 

desenvolvemento de destrezas procedimentais. Estas desenvolveranse ao longo do curso co uso 

habitual e sistemático da rede para a busca de información e con determinadas aplicacións para 

a presentación de resultados de investigación.  

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Esta competencia vincúlase ao estudo da Historia de España en actividades como a 

elaboración de traballos de indagación sobre determinados tópicos e cuestións monográficas, e 

na creación de esquemas de traballo . 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 A medida que se avanza no curso, son máis frecuentes as evidencias e datos históricos 

que esixen tratamento de datos cuantitativos, como series demográficas ou económicas e 

cartografía. A análise estatística e espacial constitúe un aspecto formativo esencial na 

explicación social e histórica, sobre todo a partir do século XVIII. Outras actividades como a 

elaboración e análise de cartografía diversa están presentes ao longo do programa.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Ligada a capacidades e destrezas relacionadas coa elaboración de proxectos e a 

comprensión de cambios e transformacións socioeconómicas, esta competencia ten certas 

opcións no estudo das nocións básicas de natureza financeira, técnica, etc., relacionadas con 

procesos de transformación e modernización nos dous séculos pasados. En definitiva, naquelas 

unidades e tópicos nos que se analizan procesos de transformación económica: industrialización 

decimonónica, política de desenvolvemento, integración no marco económico europeo, etc.,   
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Relación entre os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia 

cultural e artística dun personaxe historicamente salientable, un feito ou un 

proceso histórico, e elabora unha breve exposición. 

CCL 

CD 

CAA 
CSC 

CSIEE 

CCEC 
Representa unha liña do tempo situando nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a determinados feitos ou procesos históricos. 

CCL 

CAA 

CSC 
Responde a cuestións propostas a partir de fontes históricas e historiográficas. CMCCT 

CAA 

CSC 
Distingue o carácter das fontes históricas non só como información, senón 

tamén como proba para responder ás preguntas que se formulan os/as 

historiadores/as. 

CMCCT 

CAA 
CSC 

Explica as diferenzas entre a economía e a organización social do Paleolítico e 

do Neolítico, e as causas do cambio. 
CCL 

CCS 

Identifica as diferenzas entre unha imaxe de pintura cantábrica e outra de 

pintura levantina. 
CCEC 

Describe os avances no coñecemento das técnicas metalúrxicas e explica as 

súas repercusións. 

CCL 

CMCCT 
CSC 

Resume as características principais do reino de Tartesos e cita as fontes 

históricas para o seu coñecemento. 

CCL 

CAA 

CSC 
Explica o diferente nivel de desenvolvemento das áreas celta e ibérica en 

vésperas da conquista romana en relación coa influencia recibida dos 

indoeuropeos, o reino de Tartesos e os colonizadores fenicios e gregos. 

CCL 
CSC 

CCEC 

Debuxa un mapa esquemático da Península Ibérica e delimita nel as áreas ibé-

rica e celta. 
CAA 
CSC 

Define o concepto de romanización e describe os medios empregados para 

levala a cabo. 

CCL 
CSC 

CCEC 

Compara o ritmo e grao de romanización dos territorios peninsulares. 
CCL 

CSC 
CCEC 

Resume as características da monarquía visigoda e explica por que alcanzou 

tanto poder a igrexa e a nobreza. 
CCL 
CSC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre o mantemento 

cultural e artístico do legado romano na España actual, e elabora unha breve 

exposición. 

CCL 

CD 
CAA 

CSIEE 

CCEC 
Representa unha liña do tempo desde 250 a.C. ata 711 d.C., e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 
Partindo de fontes historiográficas, responde a cuestións ou situacións. CCL 

CSC 
Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 

Península. 
CCL 

CSC 

Explica as causas da invasión musulmá e da súa rápida ocupación da 

Península. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 711 ata 1474 e sitúa nunha ringleira os 

principais acontecementos relativos a Al-Andalus e noutra os relativos aos 

reinos cristiáns. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Describe a evolución política de Al-Andalus. 

 
CCL 

CSC 
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Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

básicas 

Resume os cambios económicos, sociais e culturais introducidos polos musul-

máns en Al-Andalus. 

CCL 
CSC 

CCEC 
Describe as grandes etapas e as causas xerais que conducen ao mapa político 

da Península Ibérica ao remate da Idade Media. 
CCL 
CSC 

Explica a orixe das Cortes nos reinos cristiáns e as súas principais funcións. 
CCL 
CSC 

Compara a organización política da coroa de Castela a de Aragón e o reino de 

Navarra ao remate da Idade Media. 
CSC 

Comenta o ámbito territorial e as características de cada sistema de repoboa-

ción, así como as súas causas e as súas consecuencias. 
CCL 

CSC 

Describe as grandes fases da evolución económica dos territorios cristiáns 

durante a Idade Media. 

CCL 

CAA 

CSC 

Explica a orixe e as características do réxime señorial e a sociedade estamental 

no ámbito cristián. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

Describe o labor dos centros de tradución. 
CCL 
CSC 

CCEC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre a importancia cul-

tural e artística do Camiño de Santiago, e elabora unha breve exposición. 

CCL 
CD 

CAA 

CSEE 
CCEC 

Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en tempos 

dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 
CCL 

CSC 

Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 
CCL 

CSC 

Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que 

perseguían. 

CCL 
CAA 

CSC 

Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os proble-

mas que provocaron. 

CCL 
CAA 

CSC 

Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século XVI. 
CCL 

CSC 

Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas consecuencias 

para España, Europa e a poboación americana. 

CCL 

CAA 

CSC 

Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
CCL 
CSC 

Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 
CCL 

CSC 

Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para a 

monarquía hispánica e para Europa. 

CCL 
CSC 

CAA 

Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal  de 1640. 
CCL 
CSC 

CAA 

Explica os principais factores da crise demográfica e económica do século 

XVII, e as súas consecuencias. 
CCL 
CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 

Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español: El Greco, 

Ribera, Zurbarán, Velázquez e Murillo. 

CCL 

CD 
CAA 

CSC 

CCEC 

Explica as causas da Guerra de Sucesión Española e a composición dos bandos 

en conflito. 
CCL 

CSC 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Representa unha liña  do tempo desde 1700 ata 1788, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Detalla as características da nova orde europea xurdida da Paz de Utrecht e o 

papel de España nela. 
CCL 

CSC 

Define os decretos de nova planta e explica a súa importancia na configuración 

do novo Estado borbónico. 
CCL 

CSC 

Elabora un esquema comparativo do modelo político dos Austrias e dos Bor-

bóns. 

CCL 

CSC 

CAA 

Explica as medidas que adoptaron ou proxectaron os primeiros Borbóns para 

sanear a Facenda Real. 
CCL 

CSC 

Describe as relacións Igrexa-Estado e as causas da expulsión dos xesuítas. 
CCL 

CSC 

Compara a evolución demográfica do século XVIII coa da centuria anterior. 
CCL 

CSC 
CAA 

Desenvolve os principais problemas da agricultura e as medidas impulsadas 

por Carlos III neste sector. 
CCL 

CSC 

Explica a política industrial da monarquía e as medidas adoptadas respecto ao 

comercio con América. 
CCL 
CSC 

Especifica as causas da engalaxe económica de Cataluña no século XVIII. 
CCL 

CSC 

Comenta as ideas fundamentais da Ilustración e define o concepto de 

despotismo ilustrado. 

CCL 
CAA 

CSC 

CCEC 

Razoa a importancia das Sociedades Económicas de Amigos do País e da 

prensa periódica na difusión dos valores da Ilustración. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Resume os cambios que experimentan as relacións entre España e Francia des-

de a Revolución Francesa ata o comezo da Guerra de Independencia. 
CCL 

CSC 

Describe a Guerra da Independencia: as súas causas, a composición dos ban-

dos en conflito e o desenvolvemento dos acontecementos. 
CCL 

CSC 

Compara as Cortes de Cádiz coas estamentais do Antigo Réxime. 
CCL 

CSC 

CAA 

Comenta as características esenciais da Constitución de 1812. 
CCL 
CSC 

CAA 

Detalla as fases do conflito entre liberais e absolutistas durante o reinado de 

Fernando VII. 
CCL 
CSC 

Define o carlismo e resume a súa orixe e os apoios con que contaba inicial-

mente. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1788 ata 1833 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 

Representa nun esquema as diferenzas, en canto a sistema político e estrutura 

social, entre o Antigo Réxime e o réxime liberal burgués. 

CCL 

CAA 
CSC 

Explica as causas e o desenvolvemento do proceso de independencia das co-

lonias americanas. 
CCL 
CSC 

Especifica as repercusións económicas para España da independencia das co-

lonias americanas. 
CCL 
CSC 

Procura información de interese (en libros e internet) sobre Goya e elabora 

unha breve exposición sobre a súa visión da guerra. 

CCL 

CD 
CSC 

CCEC 

Identifica o ámbito xeográfico do carlismo e explica o seu ideario e os seus a-

poios sociais. 
CAA 

CSC 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Especifica as causas e consecuencias das dúas primeiras guerras carlistas. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1833 ata 1874 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 

Describe as características dos partidos políticos que xurdiron durante o reina-

do de Isabel II. 
CCL 
CSC 

Resume as etapas da evolución política do reinado de Isabel II desde a súa mi-

noría de idade, e explica o papel dos militares. 
CCL 
CSC 

Explica as medidas de liberalización do mercado da terra levadas a cabo du-

rante o reinado de Isabel II. 

CCL 
CAA 

CSC 

Compara as desamortizacións de Mendizábal e Madoz, e especifica os obxec-

tivos dunha e outra. 

CCL 

CAA 
CSC 

Compara o Estatuto Real de 1834 e as Constitucións de 1837 e 1845. 
CCL 

CAA 
CSC 

Explica as etapas políticas do Sexenio Democrático. 
CCL 

CSC 

Describe as características esenciais da Constitución democrática de 1869. 
CCL 
CSC 

Identifica os grandes conflitos do sexenio e explica as súas consecuencias 

políticas. 
CAA 

CSC 

Especifica as características da nova sociedade de clases e compáraa coa so-

ciedade estamental do Antigo Réxime. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Relaciona a evolución do movemento obreiro español durante o Sexenio De-

mocrático coa do movemento obreiro internacional. 

CCL 

CAA 

CSC 

Explica os elementos fundamentais do sistema político ideado por Cánovas. 
CCL 
CAA 

CSC 

Especifica as características esenciais da Constitución de 1876. 
CCL 
CSC 

Describe o funcionamento real do sistema político da Restauración. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1874 ata 1902 e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 

Resume a orixe e evolución do catalanismo, o nacionalismo vasco e o rexio-

nalismo galego. 

CCL 
CSC 

CCEC 

Analiza as correntes ideolóxicas do movemento obreiro e labrego español, así 

como a súa evolución durante o derradeiro cuarto do século XIX. 

CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

Compara o papel político dos militares no reinado de Afonso XII co das etapas 

precedentes do século XIX. 

CCL 
CAA 

CSC 

Describe a orixe, o desenvolvemento e as repercusións da terceira guerra 

carlista. 
CCL 
CSC 

Explica a política español respecto ao problema de Cuba. 
CCL 

CSC 

Sinala os principais feitos do desastre colonial de 1898 e as consecuencias 

territoriais do Tratado de París. 
CCL 

CSC 

Especifica as consecuencias para España da crise do 98 nos ámbitos econó-

mico, político e ideolóxico. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Identifica os factores do lento crecemento demográfico  español no século XIX. 
CCL 

CSC 

Compara a evolución demográfica de Cataluña coa do resto de España no 

século XIX. 

CCL 

CAA 

CSC 

Explica os efectos económicos das desamortizacións de Mendizábal e Madoz. 
CCL 

CSC 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Especifica as causas que se derivan delas. dos baixos rendementos da agri-

cultura española do século XIX. 
CCL 
CSC 

Describe a evolución da industria téxtil catalá, a siderurxia e a minaría ao lon-

go do século XIX. 
CCL 
CSC 

Relaciona as dificultades do transporte e o comercio interior cos condicio-

namentos xeográficos. 

CCL 
CAA 

CSC 

Explica os obxectivos da rede ferroviaria e as consecuencias da lei xeral de 

ferrocarrís de 1855. 
CCL 
CSC 

Compara os apoios, os argumentos e as actuacións de proteccionistas e libre-

cambistas ao longo do século XIX. 

CCL 

CAA 
CSC 

Explica o proceso que conduciu á unidade monetaria e á banca moderna. 
CCL 

CSC 

Explica a reforma Mon-Santillán da Facenda pública e os seus efectos. 
CCL 
CSC 

Especifica como os investimentos en España de Francia e de Inglaterra afec-

taron o modelo de desenvolvemento económico español durante o século XIX 
CCL 
CSC 

Define en que consistiu o revisionismo político inicial do reinado de Afonso 

XIII, e as principais medidas adoptadas. 
CCL 
CSC 

Especifica a evolución das forzas políticas de oposición ao sistema: republi-

canos e nacionalistas. 
CCL 
CSC 

Explica as repercusións da I Guerra Mundial e da Revolución Rusa en España. 
CCL 

CSC 

Analiza as causas, os principais feitos e as consecuencias da intervención de 

España en Marrocos entre 1904 e 1927. 
CCL 

CSC 

Analiza a crise xeral 1917: as súas causas, manifestacións e consecuencias. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1902 ata 1931, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 
CSC 

Elabora un esquema cos factores internos e externos da quebra do sistema po-

lítico da Restauración. 

CCL 

CAA 
CSC 

Especifica as causas do golpe de estado de Primo de Rivera e os apoios con 

que contou inicialmente. 
CCL 

CSC 

Describe a evolución da ditadura de Primo de Rivera, desde o directorio mili-

tar ao directorio civil e o seu remate. 
CCL 

CSC 

Explica as causas da caída da monarquía. 
CCL 

CSC 

Analiza os efectos da I Guerra Mundial sobre a economía española. 
CCL 
CSC 

Describe a política económica da ditadura de Primo de Rivera. 
CCL 

CSC 

Explica os factores da evolución demográfica de España no primeiro terzo do 

século XX. 
CCL 

CSC 

Explica as causas que levaron á proclamación da II República e relaciona as 

súas dificultades coa crise económica mundial dos anos 30. 

CCL 
CAA 

CSC 

Diferencia as forzas  de apoio e oposición á República nos seus comezos, e 

describe as súas razóns e as principais actuacións. 

CCL 
CAA 

CSC 

Resume as reformas impulsadas durante o bienio reformista da República. 
CCL 

CSC 

Especifica as características esenciais da Constitución de 1931. 
CCL 

CSC 

Analiza o proxecto de reforma agraria: as súas razóns, o seu desenvolvemento 

e os seus efectos. 
CCL 
CSC 

Compara as actuacións do bienio radical-cedista coas do bienio anterior. 
CCL 

CSC 

CAA 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Describe as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da revolución de  

Asturias de 1934. 
CCL 

CSC 

Explica as causas da formación da Fronte Popular e as actuacións tras o seu 

triunfo electoral, ata o comezo da guerra. 
CC 

CSC 

Especifica os antecedentes da Guerra Civil. 
CCL 

CSC 

Relaciona a Guerra Civil española co contexto internacional. 
CCL 
CAA 

CSC 

Compara a evolución política e a situación económica dos dous bandos du-

rante a guerra. 

CCL 
CAA 

CSC 

Especifica os custos humanos e as consecuencias económicas e sociais da gue-

rra. 
CCL 

CSC 

Sintetiza nun esquema as grandes fases da guerra, desde o punto de vista mili-

tar. 
CCL 
CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1931 ata 1939, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 
CSC 

Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

exposición sobre a Idade de Prata da cultura española. 

CCL 

CD 
CAA 

CSC 

CSIEE 
CCEC 

Elabora un esquema cos grupos ideolóxicos e os apoios sociais do franquismo 

na súa etapa inicial. 

CCL 

CAA 

CSC 

Diferenza  etapas na evolución de España durante o franquismo, e resume os 

trazos esenciais de cada unha. 

CCL 

CAA 

CSC 

Explica a organización política do Estado franquista 
CCL 
CSC 

Explica as relacións exteriores, a evolución política e a situación económica de 

España desde o remate da Guerra Civil ata 1959. 
CCL 
CSC 

Explica as relacións exteriores, a evolución política e as transformacións eco-

nómicas e sociais de España desde 1959 ata 1973. 
CCL 
CSC 

Especifica as causas da crise final do franquismo desde 1973. 
CCL 

CSC 

Relaciona a evolución política do réxime cos cambios que se producen no 

contexto internacional. 

CCL 

CSC 

CAA 

Explica a política económica do franquismo nas súas etapas e a evolución 

económica do país. 
CCL 

CSC 

Describe as transformacións que experimenta a sociedade española durante os 

anos do franquismo, así como as súas causas. 
CCL 

CSC 

Especifica os grupos de oposición política ao réxime franquista e comenta a 

súa evolución no tempo. 
CCL 

CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1939 ata 1975, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

CMCCT 
CAA 

CSC 

Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha breve 

 exposición sobre a cultura do exilio durante o franquismo. 

CCL 
CD 

CSIEE 

CCEC 

Explica as alternativas políticas que se propuñan tras a morte de Franco, e que 

defendía cada unha. 
CCL 

CSC 

Describe o papel desempeñado polo Rei durante a transición. 
CCL 

CSC 

Describe as actuacións impulsadas polo presidente de Goberno Adolfo Suárez 

para a reforma política de 1976, lei de amnistía de 1977 etc. 
CCL 
CSC 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Explica as causas e os obxectivos dos Pactos da Moncloa. 
CCL 

CSC 

Explica o proceso de elaboración e aprobación da Constitución de 1978 e as 

súas características esenciais. 
CCL 

CSC 

Describe como se estableceron as preautonomías de Cataluña e o País Vasco. 
CCL 
CSC 

Elabora un esquema coas etapas políticas desde 1979 ata a actualidade, 

segundo o partido no poder, e sinala os principais acontecementos de cada 

unha delas. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comenta os feitos máis salientables do proceso de integración en Europa e as 

consecuencias para España desta integración. 

CCL 
CAA 

CSC 

Analiza a evolución económica e social de España desde a segunda crise do 

petróleo en 1979 ata o comezo da crise financeira mundial de 2008. 
CCL 

CSC 

Analiza o impacto da ameaza terrorista sobre a normalización democrática de 

España, describe a xénese e evolución das organizacións terroristas que 

actuaron desde a transición democrática ata os nosos días (ETA, GRAPO, etc.) 

e reflexiona sobre outros temas relacionados: a cidadanía ameazada, os 

movementos asociativos de vítimas, a mediación en conflitos, etc. 

CCL 
CSC 

Representa unha liña do tempo desde 1975 ata os nosos días, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

CMCCT 

CAA 
CSC 

Explica a posición e o papel da España actual na Unión Europea e no mundo. 
CCL 

CSC 
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Obxectivos para o curso 

1. Identificar e situar no espazo e no tempo os procesos globais e acontecementos máis 

relevantes da historia de España, a súa diversidade territorial e a especificidade de Galicia para 

comprender a xénese da historia recente.  

2. Coñecer e comprender os procesos da historia contemporánea máis importantes, tanto 

pola súa xénese como polas súas repercusións na actualidade, observando as interrelacións que 

se dan entre os feitos políticos, sociais, económicos e culturais.  

3. Desenvolver unha perspectiva integradora da historia de España que respecte a 

pluralidade de identidades que a conforman -non só territoriais, senón tamén sociais e que 

potencie actitudes de solidariedade.  

4. Situar o proceso histórico español e a súa variedade identitaria no marco internacional 

para poder ver as implicacións e influencias mutuas e ser capaces de ter unha idea coherente e 

articulada da historia.  

5. Distinguir os cambios conxunturais dos trazos que identifican os procesos históricos 

profundos para ser capaces de pensar historicamente sobre os problemas máis relevantes do 

mundo actual.  

6. Coñecer o proceso de formación das normas que regulan o ordenamento constitucional, 

promovendo o compromiso cos valores democráticos e o interese por participar na vida cidadá.  

7. Valorar e comprender as loitas contra as discriminacións que producen opresión e 

inxustizas, comprometéndose na defensa dos dereitos humanos e tomando conciencia da 

necesidade de ter presentes suxeitos xeralmente silenciados na historia, en especial as mulleres.  

8. Seleccionar e interpretar información procedente de diversas fontes aplicando as 

técnicas metodolóxicas propias da materia (composición de textos, interpretación de imaxes, 

mapas, gráficos) para contrastar diversos puntos de vista e desenvolver a capacidade de exercer 

a crítica histórica.  

9. Realizar investigacións de carácter histórico no ámbito de referencia do alumnado, 

manexando fontes como a historia oral, a prensa ou as tecnoloxías da información e da 

comunicación para aproximarse á propia comunidade, comprender o carácter provisorio do 

coñecemento e a diversidade das manifestacións históricas. 

10.       Empregar con propiedade a terminoloxía e o vocabulario históricos e aplicar as técnicas 

elementais de comentario de textos e de interpretación de mapas, gráficos e outras fontes 

históricas 
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Unidades temáticas 

Tema 1: A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da 

monarquía  visigoda (711) 

1.1. Os primeiros poboadores: o Paleolítico 

1.2. Do Neolítico á Idade dos Metais 

1.3. A chegada dos pobos colonizadores 

1.4. Os pobos prerromanos: iberos, celtas e celtiberos 

1.5. Hispania romana 

1.6. A monarquía visigoda 

Tema 2: A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474) 

2.1. O dominio musulmán: Al-Andalus (séculos VIII-XII 

2.2. A resistencia cristiá (séculos VIII-XI) 

2.3. Expansión cristiá e retroceso de Al-Andalus (séculos XII-XIII) 

2.4. A repoboación das terras conquistadas 

2.5.Economía e sociedade dos reinos cristiás 

2.6. As institucións políticas 

2.7. A crise da Baixa Idade Media nos territorios cristiás 

2.8. O Camiño de Santiago 

 

Tema 3: A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700) 

 

3.1. Os Reis Católicos: a construción do Estado moderno 

3.2. A unificación e a expansión territorial 

3.3. O goberno dos Austria 

3.4. A expansión imperial europea no século XVI 

3.5. Conquista e colonización de América 

3.6. A sociedade e a economía do século XVI 

3.7. O século XVII: o declive do Imperio 

3.8. A crise económica e social do século XVII 

3.9. O século de Ouro español: Renacemento e Barroco na literatura e na arte 

 

Tema 4: España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788) 

 

4.1. A chegada dunha nova dinastía: os Borbón 

4.2. A Paz de Utrecht e o novo equilibrio europeo 

4.3. O mantemento do Antigo Réxime no século XVIII 

4.4.O modelo absolutista dos Borbón: reformas institucionais 

4.5.O reformismo borbónico: o reinado de Carlos III 

4.6.. A evolución demográfica e económica no século XVIII 

4.7. A Ilustración en España e en Galicia 

4.8. Análise das Sociedades Económicas de Amigos do País 
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Tema 5: A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo. 

 

5.1. A ocupación napoleónica 

5.2. A Guerra da Independencia: desenvolvemento, actitudes e consecuencias 

5.3. As Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812 

5.4.O reinado de Fernado VII: absolutismo, trienio liberal, década ominosa 

5.5. A emancipación da América española 

5.6. Goya: testemuño dunha época 

 

Tema 6: A conflitiva construción do Estado Liberal  (1833-1874) 

 

6.1. A primeira guerra carlista (1833-1840) 

6.2. A implantación do liberalismo (1833-1843) 

6.3. Os primeiros partidos políticos 

6.4. A década moderada (1844-1854) 

6.5. O bienio progresista (1854-56) 

6.6. A desintegración da monarquía isabelina (1857-1868) 

6.7. O Sexenio Democrático (1868-1874): da monarquía de Amadeo de Savoia á  Primeira 

República. 

 

Tema 7: As transformacións socioeconómicas na España liberal 

 

7.1. A configuración dunha sociedade de clases 

7.2. A poboación, un crecemento limitado 

7.3. A reforma agraria liberal: as desamortizacións de Mendizábal e Madoz 

7.4. Os inicios da industrialización: o téxtil catalán 

7.5. Minaría e siderurxia  

7.6. Transportes, ferrocarril e mercado 

7.7. Librecambio fronte a proteccionismo 

7.8. Facenda, banca e moeda 

7.9. Diferenzas entre a industrialización en España e a de outras economías europeas 

 

Tema 8: A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902). 

 

8.1. As claves do novo sistema político 

8.2. O bipartidismo e a quenda pacífica 

8.3. As forzas políticas marxinadas do sistema 

8.4. O auxe de nacionalismos e rexionalismos 

8.5. As orixes do movemento obreiro 

8.6. A chegada do internacionalismo: marxistas e anarquistas 

8.7. Socialismo e anarquismo no derradeiro terzo do século XIX 

8.8. A crise de ultramar (Cuba e Filipinas) 

8.9. A guerra contra os Estados Unidos  e a perda das últimas colonias 

8.10. As consecuencias da crise de 1898 
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Tema 9: A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931) 

9.1. O reformismo dinástico 

9.2. A oposición política 

9.3. A Semana Tráxica e as súas consecuencias (1909-1917) 

9.4. A influencia da Primeira Guerra Mundial e a Revolución rusa 

9.4. A crise de 1917 

9.5. A descomposición do sistema parlamentario 

9.6. A ditadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

9.7. A caída da monarquía en 1931 

 

Tema 10: A Segunda República (1931- 1936) 

 

10.1. Instauración da Segunda República 

10.2. O novo réxime republicano 

10.3. O bienio reformista (1931-1933) 

10.4. A crise da coalición de esquerdas 

10.5. O bienio conservador (1933-1936) 

10.6. A Fronte Popular 

 

Tema 11: A Guerra Civil (1936-1939) 

 

11.1. Do golpe de Estado á Guerra Civil 

11.2. A internacionalización da guerra 

11.3. O bando republicano: guerra o revolución 

11.4. A zona sublevada: a construción dun Estado totalitario 

11.5. A evolución do conflito bélico 

11.6. A Idade de Prata da cultura española: da xeración do 98 á do 36 

 

Tema 12: A ditadura franquista (1939-1975) 

 

12.1. O carácter o réxime franquista 

12.2. España durante a Segunda Guerra Mundial 

12.3. A consolidación do franquismo (1939-1951): illamento internacional 

12.4. Os anos do recoñecemento internacional (1951-1959) 

12.5. O adoutrinamento da sociedade ata 1959 

12.6. Liberalización económica e Plans de desenvolvemento (1959-1973): os anos do 

crecemento económico 

12.7. Os cambios demográficos e sociais: os desequilibrios territoriais 

12.8. Reformismo político sen liberdades 

12.9. A oposición ao franquismo: interior (da guerrilla á formación de plataformas) e os 

republicanos do exilio 

12.10. A agonía da ditadura 

12.11. Cultura española durante o franquismo: cultura oficial fronte cultura interior á marxe do 

sistema. A cultura do exilio 
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Tema 13: Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

 

13.1. Da transición á democracia (1975-1978) 

13.2. A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías 

13.3. A etapa do consenso político (1978-1982) 

13.3. A consolidación do bipartidismo (1982-2004) 

13.4. A evolución das organizacións terroristas 

13.4. A integración de España na Unión Europea 

13.5. Os gobernos do século XXI (2004-2016) 

13.6. Os cambios sociais e de mentalidade 

13.7. Papel de España no mundo actual 
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Temporalización 

 

PRIMEIRA  AVALIACIÓN 
 
 

Tema 1: A Península Ibérica desde os primeiros humanos ata a desaparición da monarquía      

visigoda (711). 

Tema 2: A Idade Media: tres culturas e un mapa político en constante cambio (711-1474). 

Tema 3: A formación da monarquía hispánica e a súa expansión mundial (1474-1700). 

Tema 4: España na órbita francesa: o reformismo dos primeiros Borbóns (1700-1788). 

Tema 5: A crise do Antigo Réxime (1788-1833): Liberalismo fronte a Absolutismo. 

 

 
SEGUNDA AVALIACIÓN 

 
Tema 6: A conflitiva construción do Estado Liberal (1833-1874). 

Tema 7: As transformacións socioeconómicas na España liberal. 

Tema 8: A Restauración Borbónica: implantación e afianzamento dun novo sistema político 

(1874-1902). 

Tema 9: A crise do sistema da Restauración e a caída da monarquía (1902-1931). 

 

 
TERCEIRA AVALIACIÓN 

 
Tema 10: A Segunda República (1931- 1936). 

Tema 11: A Guerra Civil (1936-1939). 

Tema 12: A ditadura franquista (1939-1975). 

Tema 13: Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

Tema 1: A Península Ibérica 

desde os primeiros humanos ata 

a desaparición da monarquía 

visigoda (711). 

 

1.1. Explica as diferenzas entre a 

economía e a organización social 

do Paleolítico e do Neolítico, e as 

causas do cambio. 

1.2. Identifica as diferenzas entre 

unha imaxe de pintura cantábrica 

e outra de pintura levantina. 

1.3. Describe os avances no 

coñecemento das técnicas 

metalúrxicas e explica as súas 

repercusións. 

1.4. Resume as características 

principais do reino de Tartesos e 

cita as fontes históricas para o seu 

coñecemento. 

1.5. Explica o diferente nivel de 

desenvolvemento das áreas celta 

e ibérica en vésperas da conquista 

romana en relación coa influencia 

recibida dos indoeuropeos, o 

reino de Tartesos e os 

colonizadores fenicios e gregos. 

1.6. Debuxa un mapa 

esquemático da Península Ibérica 

e delimita nel as áreas ibérica e 

celta. 

1.7. Define o concepto de 

romanización e describe os 

medios empregados para levala a 

cabo. 

 

1.1.1 Identifica o proceso de 

hominización e as formas de vida 

no Paleolítico. 

1.1.2.Describe os trazos que 

caracterizan os pobos neolíticos, 

situándoos no espazo e no tempo. 

1.2.1. Describe imaxes de 

pinturas prehistóricas 

diferenciando as características 

da pintura cantábrica e levantina. 

1.3.1.Explica as distintas culturas 

que se desenvolveron durante a 

idade dos metais e cales foron as 

súas principais contribucións. 

1.4.5.1.Identifica aos pobos 

colonizadores e analiza as 

achegas que lles proporcionaron 

aos pobos indíxenas. 

1.4.1. Analiza a información 

escrita e arqueolóxica sobre a 

existencia de Tartesos e extrae 

conclusións sobre as dúbidas da 

súa existencia. 

1.5.1. Coñece os trazos básicos da 

cultura castrexa. 

1.6.1. Caracteriza a cultura celta e 

ibera e identifica restos 

arqueolóxicos de cada unha delas. 

1.7.8.1 Describe a conquista da 

Península polos romanos, 

situándoa no tempo e no espazo. 

1.Diferenciar entre sociedades 

paleolíticas e neolíticas. 

2. Comentar imaxes de pinturas 

rupestres diferenciando as áreas 

cantábrica e levantina. 

3. Recoñecer as formas de vida 

dos primeiros pobos da 

metalurxia (do cobre e do 

bronce), situándoos no espazo e 

no tempo. 

4.  Recoñecer aos pobos 

colonizadores (indoeuropeos, 

fenicios e gregos), situándoos no 

espazo e no tempo. 

 5. Identificar os pobos indíxenas 

(tartesos, iberos e celtas), 

situándoos no espazo e no tempo. 

6. Valorar as repercusións que 

supuxo para Hispania a súa 

integración no Imperio romano e 

a súa pervivencia na actualidade. 

7.Caracterizar á monarquía 

visigoda e analizar os inicios da 

idade media nas relacións de 

dependencia entre os diferentes 

grupos sociais. 

Concreción dos estándares de aprendizaxe 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

Tema 1: A Península Ibérica 

desde os primeiros humanos ata 

a desaparición da monarquía 

visigoda (711). 

 

1.8. Compara o ritmo e grao de 

romanización dos territorios 

peninsulares. 

1.9. Resume as características da 

monarquía visigoda e explica por 

que alcanzou tanto poder a igrexa 

e a nobreza. 

1.10. Procura información de 

interese (en libros e internet) 

sobre o mantemento cultural e 

artístico do legado romano na 

España actual, e elabora unha 

breve exposición. 

1.11. Representa unha liña do 

tempo desde 250 a.C. ata 711 

d.C., e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

1.12.Partindo de fontes historio-

gráficas, responde cuestións ou 

situacións. 

 

1.7.8.2 Identifica as 

características da organización 

político-administrativa da 

Península durante a dominación 

romana. 

1.7.8.3. Recoñece a organización 

social e a cultura da Hispania 

romana. 

1.7.8.3.Coñece o proceso de 

romanización de Gallaecia como 

provincia romana. 

1.7.8.4. Describe a crise do 

século III e as invasións dos 

pobos «bárbaros», situándoas no 

espazo e no tempo. 

1.9.1. Explica o proceso de 

formación dos reinos suevo e 

visigodo, situándoos no espazo e 

no tempo. 

1.10.1. Busca de información 

sobre o legado romano na España 

actual e fai unha breve exposición 

mediante presentación dixital. 

1.11.1. Ordena cronoloxicamente 

as secuencias históricas do 

período. 

1.12.1. Comentario dun texto de 

Apiano do século III, sobre a 

fundación de Itálica. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

Tema 2: A Idade Media: tres 

culturas e un mapa político en 

constante cambio (711-1474). 

 
 
 
 
 

2.1. Explica as causas da invasión  

musulmá e da súa rápida ocupa-

ción da Península. 

2.2. Representa unha liña do 

tempo  desde 711 ata 1474 e sitúa 

nunha ringleira os principais 

acontecementos relativos a Al-

Andalus e noutra os relativos aos 

reinos cristiáns 

2.3. Describe a evolución política 

de Al-Andalus. 

2.4. Resume os cambios 

económicos, sociais e culturais 

introducidos polos. 

2.5.Describe as grandes etapas e 

as causas xerais que conducen ao 

mapa político da Península 

Ibérica ao remate da Idade Media. 

2.6. Explica a orixe das Cortes 

nos reinos cristiáns e as súas 

principais funcións 

2.7. Compara a organización 

política da coroa de Castela, a de 

Aragón e o Reino de Navarra ou 

remate da IdadeMedia. 

2.8. Comenta o ámbito territorial 

e as características de cada 

sistema de repoboación, así como 

as súas causas e as súas 

consecuencias. 

2.1.1. Explica como se construíu 

o Estado andalusí e as distintas 

etapas da súa vixencia. 

2.1.2. Describe a figura de Pelaio 

segúndo as crónicas musulmás a 

partir dun texto de Al-Maqqari. 

2.1.3. Describe os grupos étnicos 

e relixiosos de Al-Ándalus e co-

menta se existía tolerancia entre 

eles. 

2.3.1.  Sintetiza a situación de Al-

Ándalus a partir do século XI. 

2.4.1.Expón as innovacións dos 

musulmáns en materia agrícola e 

as súas actividades económicas.  

2.4.2.Menciona as achegas máis 

importantes da presenza musulmá 

na Península Ibérica. 

2.5.1.Desenvolve a evolución do 

reino asturleonés desde o século 

VIII até o século X.  

2.5.2.Describe os reinos e 

condados que deron lugar ao 

núcleo pirenaico. 
2.5.3. Expón a consolidación dos 

reinos cristiáns e o avance da súa 

conquista en distintas fases (séculos 

XI a XIII). 

2.5.4.Expón en que consistiu a crise 

da Baixa Idade Media e as súas 

consecuencias. 

1. Entender o significado de Al-

Andalus. 

2. Analizar o proceso de fragmen-

tación de Al-Andalus en reinos de 

taifas. 

3.Recoñecer os trazos máis 

significativos da crise do califato, 

os reinos taifas, as invasións 

norteafricanas e o reino nazarí de 

Granada. 

4. Coñecer o proceso de 

formación dos reinos cristiás. 

5. Analizar como se repoboaron 

as terras conquistadas aos 

musulmáns. 
6. Explicar en que se fundamentaba a 

sociedade estamental nos reinos 

hispánicos e a consolidación das 

relacións feudovasalláticas 

7. Coñecer as grandes institucións 

das monarquías medievais, 

diferenciando  politicamente a Coroa 

de Castela e a Coroa de Aragón. 

8. Explicar a organización 

económica dos reinos medievais, 

diferenciando a Coroa de Castela e a 

de Aragón. 

9. Explicar como se desencadenou a 

crise da Baixa Idade Media e analizar  

as consecuencias económicas, sociais 

e políticas que se derivaron nos dous 
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Tema 2: A Idade Media: tres 

culturas e un mapa político en 

constante cambio (711-1474). 

 

2.9. Describe as grandes fases da 

evolución económica dos 

territorios cristiáns durante a 

Idade Media. 

2.10. Explica a orixe e as 

características do réxime señorial 

e a sociedade estamental no 

ámbito cristián. 

2.11. Describe o labor dos centros 

de tradución. 

2.12. Procura información de 

interese (en libros e internet) 

sobre a importancia cultural e 

artística do Camiño de Santiago, 

e elabora unha breve exposición. 

 
 

2.5.5. Explica as repercusións da 

crise en Castela, Navarra e 

Aragón. 

2.5.6. Analiza as revoltas 

irmandiñas en Galicia. 

2.8.1. Coñece o proceso de 

conquista e repoboación a través 

de diferentes textos e relaciónao 

coa estrutura da propiedade 

agraria en España ata o século 

XX. 

2.6.1.Desenvolve como se 

gobernaban as cidades e o tipo de 

cargos e organismos que existían. 

2.7.1 Describe o papel da 

monarquía na Idade Media e do 

resto de institucións de goberno. 

2.9.1. Compara a economía do 

reino de Castela e a da Coroa de 

Aragón a partir do século XIII. 

2.9.2. Describe a importancia da 

transhumancia en Castela e as 

súas consecuencias para a 

agricultura. 

2.10.1. Expón a estrutura da 

sociedade medieval e o papel de 

cada un dos seus compoñentes.  

2.10.1. Explica a orixe da 

burguesía 

 

grandes reinos peninsulares. 
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Tema 2: A Idade Media: tres 

culturas e un mapa político en 

constante cambio (711-1474). 

 

 2.11.1. Identifica os trazos máis 

significativos da cultura e da arte 

dos reinos cristiáns medievais. 

2.11.2. Sintetiza por  que a Idade 

Media española é diferente á 

outros pobos de Europa e nos 

legou un patrimonio cultural tan 

rico e diverso. 

2.12.1. Coñece o papel das esco-

las de tradutores como lugares de 

encontro de intelectuais musul-

máns, cristiáns e xudeos. Busca 

as máis destacadas da Península. 

 

Tema 3: A formación da 

monarquía hispánica e a súa 

expansión mundial (1474-1700). 

3.1 Define o concepto de unión 

dinástica aplicado a Castela e 

Aragón en tempos dos Reis 

Católicos e describe as 

características do novo Estado. 

3.2. Explica as causas e as con-

secuencias dos feitos máis rele-

vantes  de 1492. 

3.3. Analiza as relacións dos Reis 

Católicos con Portugal e os 

obxectivos  que perseguían. 
3.4. Compara os imperios territoriais 

de Carlos I e de Filipe II, e explica os 

problemas que provocaron. 

3.5. Explica a expansión colonial en 

América e no Pacífico durante o sé-

culo XVI. 

3.1.1.Describe o reinado dos Reis 

Católicos como etapa de 

transición entre Idade Media e 

Moderna. 3.1.2.Desenvolve o 

concepto de unión dinástica 

aplicado á Coroa de Castela e 

Aragón e as novas institucións 

políticas. 

3.1.3. Explica, mediante a lectura 

dun texto, que era a Santa 

Irmandade e con que obxectivo se 

creou. 

3.1.4. Expón, a partir dun texto, 

que era a Santa Inquisición e cal 

era a súa función. 
3.3.1.Explica as relacións exteriores 

dos Reis Católicos e os obxectivos 

1.Explicar o proceso de unidade 

te-rritorial acadada polos Reis 

Católicos ata configurar o Estado 

Moderno. 

2. Coñecer as principias 

características da Monarquía 

autoritaria.  

3.Identificar as medidas que 

acadaron os Reis Católicos a prol 

da uniformidade relixiosa dos 

seus territorios. 

4. Coñecer as orientacións 

básicas da exploración e 

conquista das terras non 

europeas. 
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Tema 3: A formación da 

monarquía hispánica e a súa 

expansión mundial (1474-1700). 

3.6. Analiza a política respecto a 

América no século XVI e as súas 

consecuencias para España, 

Europa e a poboación americana. 

3.7.  Describe a práctica do vale-

mento e os seus efectos na crise 

da monarquía. 

3.8.Explica os principais proxec-

tos de reforma do Conde Duque 

de Olivares. 

3.8. Analiza as causas da guerra 

dos Trinta Anos e as súas 

consecuencias para a monarquía 

hispánica e para Europa. 

3.9.Compara e comenta as 

rebelións de Cataluña e Portugal 

de 1640. 

3.10.  Explica os principais 

factores da crise demográfica e 

económica do século XVII, e as 

súas consecuencias. 

3.11.  Representa unha liña do 

tempo desde 1474 ata 1700, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 
3.11.  Representa unha liña do tempo 

desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os 

principais acontecementos históricos. 

que perseguían. 

3.3.2.Comenta un mapa sobre a 

expansión da Coroa de Castela e 

Aragón e relaciónao coa política 

exterior dos Reis Católicos. 

3.2.1. Indica, coa axuda dun 

mapa, os territorios conquistados 

polos españois. 

3.2.2.Sintetiza a política respecto 

a América e as súas 

consecuencias para a poboación 

indíxena. 

3.4.1.Identifica nun mapa os 

dominios de Carlos I e de Felipe 

II en Europa.. 

3.4.3. Compara o reinado de 

Carlos I e Felipe II e expón os 

problemas que supuxeron. 

3.4.4.  Expón as características da 

economía e a sociedade españolas 

no século XVI e as causas da súa 

crise. 

3.4.5. Realiza, recorrendo á 

procura de información, un 

informe sobre o problema 

mourisco no século XVI, o seu 

desenvolvemento e as súas 

consecuencias. 

 

5. Entender por que a casa de 

Austria herdó a Coroa española e 

isto abriu  a época do Imperio 

español 

6. Coñecer os obxectivos 

políticos e ideolóxicos do 

Imperio. 

7. Analizar as consecuencias do 

intervencionismo en Europa. 

8. Establecer relacións entre o 

dominio en América e a 

expansión en Europa. 

9. Identificar os principias 

conflitos internos na época dos 

Austrias. 
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Tema 3: A formación da 

monarquía hispánica e a súa 

expansión mundial (1474-1700). 

 3.7.1. Sintetiza o modelo 

monárquico dos Habsburgo, a 

función dos principais órganos de 

goberno da monarquía e a 

evolución das Cortes. 

3.8.1. Análise de cómo a ruptura 

da unidade católica pola rebelión 

protestante propagou a loita 

político-militar e a loita relixiosa 

por toda  Europa dos séculos XVI 

e XVII. 

3.9.1. Análise a través de 

documentos da “Unión de 

Armas” e a súa relación coas 

revoltas de 1640. 

3.10.1. Elabora un informe sobre 

as causas da decadencia española 

no século XVII, a través de fontes 

históricas e literarias. 

3.11.1.  Representación gráfica da 

ordenación cronolóxica do 

período. 

3.12. 1. Exposición oral por gru-

pos das obras máis representa-

tivas dos principais pintores do 

Barroco español. 
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Tema 4:  España na órbita 

francesa: o reformismo dos 

primeiros Borbóns (1700-1788). 
 

4.1.  Explica as causas da Guerra 

de Sucesión Española e a 

composición dos bandos en 

conflito. 

4.2. Representa unha liña do 

tempo desde 1700 ata 1788, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

4.3. Detalla as características da 

nova orde europea xurdida da Paz 

de Utrecht e o papel de España 

nela. 

4.4. Define os decretos de Nova 

Planta e explica a súa importancia 

na configuración do novo Estado 

borbónico. 

4.5. Elabora un esquema 

comparativo do modelo político 

dos Austrias e dos Borbóns. 

4.6. Explica as medidas que 

adoptaron ou proxectaron os 

primeiros Borbóns para sanear a 

Facenda Real. 

4.7. Describe as relacións Igrexa-

Estado e as causas da expulsión 

dos xesuítas. 

4.8.  Compara a evolución 

demográfica do século XVIII coa 

da centuria anterior. 

4.9. Desenvolve os principais 

4.1.1. Explica as dúas liñas 

sucesorias que se disputaban o 

trono español e as causas do 

conflito que se desatou. 4.3.1. 

Describe que supuxeron os 

tratados de paz e o conflito que 

quedou desatado tras a súa firma.  

4.3.2. Desenvolve os cambios na 

posición internacional de España 

no século XVIII e os intereses 

que dirixiron a súa política 

exterior.  

4.3.3. Comenta un texto no que se 

expoñen as razóns ás que se alega 

para a resistencia catalá. 

4.4.1. Analiza, a partir da lectura 

dun fragmento do Decreto de 

Nova Planta, que se establece nel. 

4.5.1. Expón as características da 

nova monarquía borbónica fronte 

á dos Austria.  

4.5.2. Explica en que consistía a 

organización do goberno e a 

administración do século XVIII. 

4.6.1. Lectura dun fragmento do 

Catastro de Ensenada, e o seu sig-

nificado dentro da reorganización 

da facenda. 

4.7.1. Explica que é a política 

“regalista” e cales foron as súas 

1. Describir as causas, o desen-

volvemento e as consecuencias da 

Guerra de Sucesión. 

2. Recoñecer os Decretos de No-

va Planta e a reforma adminis-

trativa dos primeiros Borbón. 

3. Definir o novo papel de España 

no contexto internacional. 

4. Describir a situación da agri-

cultura española e os intentos de 

reforma. 

5. Identificar os elementos da 

modernización na produción in-

dustrial e no comercio. 

 6. Relacionar información sobre 

o pensamento ilustrado en España 

e en Galicia. 

7. Entender que o século XVIII é 

un período de transición, no que 

continúan aspectos do Antigo Ré-

xime con cambios demográficos e 

económicos, ligados ao reformis-

mo ilustrado. 

8. Definir e utilizar correctamente 

termos relacionados coa unidade, 

como Antigo Réxime, Ilustración, 

reformismo, Despotismo Ilustra-

do, centralización, proteccionis-

mo, Decretos de Nova Planta... 
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Tema 4:  España na órbita 

francesa: o reformismo dos 

primeiros Borbóns (1700-1788). 
 

problemas da agricultura e as 

medidas impulsadas por Carlos 

III neste sector. 

4.10.  Explica a política industrial 

da monarquía e as medidas adop-

tadas respecto ao comercio con 

América. 

4.11. Especifica as causas da en-

galaxe económica de Cataluña no 

século XVIII. 

4.12. Comenta as ideas funda-

mentais da Ilustración e define o 

concepto de despotismo ilustrado. 

4.13. Razoa a importancia das 

Sociedades Económicas de Ami-

gos do País e da prensa periódica 

na difusión dos valores da Ilus-

tración 
 

4.8.1. Analiza os cambios que se 

produciron no século XVIII a 

nivel económico e demográfico.  

4.8.2. Cita os elementos de 

continuidade que perduraron 

respecto ao Antigo Réxime. 

4.9.10.1 Describe en que 

consistiu o reformismo borbónico 

no reinado de Carlos III e a 

oposición coa que se encontrou 

para aplicar o seu programa.  

4.9.10.2. Cita as reformas que fo-

ron levadas acabo durante o rei-

nado de Carlos III en distintos 

ámbitos (sobre todo agrícola e in-

dustrial. 

4.10.3. Análise de textos sobre a 

“dignidade do traballo manual” e 

sobre a liberdade económica. 

4.11.1. Analiza unha táboa de da-

tos sobre a industria téxtil catala-

na e extrae conclusións. 

4.11.2. Explica a relación que 

existe entre a liberalización do 

comercio con América e o auxe 

do porto de Barcelona. Establece 

comparacións con Cádiz. 

4.12.1.  Valora os avances que a 

racionalidade ilustrada achega á. 
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  mellora das condicións de vida e 

dos dereitos sociais e políticos da 

poboación. 

4.12.2.  Explica a coherencia dos 

postulados reformistas e da súa 

relación co progreso económico e 

os cambios políticos. 

4.13.1.Explica que foron as So-

ciedades Económicas de Amigos 

do País: obxectivos e tarefas. 

 

Tema 5: A crise do Antigo 

Réxime (1788-1833): Libera-

lismo fronte a Absolutismo. 

5.1. Resume os cambios que 

experimentan as relacións entre 

España e Francia desde a 

Revolución Francesa ata o 

comezo da Guerra de Indepen-

dencia. 

5.2. Describe a Guerra da 

Independencia: as súas causas, a 

composición dos bandos en 

conflito e o desenvolvemento dos 

acontecementos. 

5.3. Compara as Cortes de Cádiz 

coas estamentais do Antigo 

Réxime. 

5.4. Comenta as características 

esenciais da Contitución de 1812. 

5.5. Detalla as fases do conflito 

entre liberais e absolutistas 

durante o reinado de Fernando 

VII. 

5.1.1. Analiza un documento de 

1792, censurando libros e papeis 

impresos procedentes de Francia. 

5.1.2. Analiza o impacto que tivo 

a Revolución francesa sobre a 

monarquía española.  

5.1.3. Explica a actitude da 

monarquía española fronte á 

Revolución francesa e o papel de 

Godoy. 
5.1.4.  Expón as consecuencias das 

abdicacións de Baiona para  a 

monarquía española. 

5.2.1. Comenta, a través de diversos 

textos, as actitudes fronte á invasión 

napoleónica. 

5.2.2.  Expón o porqué da ocupación 

napoleónica de España e do baleiro 

de poder causado pola rebelión 

popular e a creación das Xuntas 

revolucionarias.  

1.Relacionar  a Revolución 

Francesa coa guerra da 

Independencia española de 1808. 

2.  Explicar  os principais 

acontecementos que determinan a 

política de Napoleón en España. 

3.  Recoñecer a obra das Cortes 

de Cádiz e a Constitución de 

1812. 

4. Analizar  as dificultades que 

tivo aImplantación do réxime 

liberal durante a guerra e as 

causas da súa abolición en 1814. 

5.  Detallar as fases do conflito 

entre liberais e absolutistas 

durante o reinado de Fernando 

VII. 

6. Explicar a alternativa política 

que se forxou ao redor de Carlos 

Mª Isidro. 
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Tema 5: A crise do Antigo 

Réxime (1788-1833): Libera-

lismo fronte a Absolutismo. 

5.6. Define o carlismo e resume a 

súa orixe e os apoios con que 

contaba inicialmente. 

5.7. Representa unha liña do 

tempo desde 1788 ata 1833 e 

sitúa nela os principais acon-

tecementos históricos. 

5.8. Representa nun esquema as 

diferenzas, en canto a sistema 

político e estrutura social, entre  o 

Antigo Réxime e o réxime liberal 

burgués. 

5.9. Explica as causas e o desen-

volvemento do proceso de inde-

pendencia das colonias america-

nas. 

5.10. Específica as repercusións 

económicas para España da inde-

pendencia das colonias ameri-

canas. 

5.11. Procura información de 

interese (en libros e internet) 

sobre Goya e elabora unha breve 

exposición sobre a súa visión da 

guerra. 
 
 
 

5.2.3. Analiza, a partir dun mapa, 

a evolución dos exércitos e iden-

tifica as batallas máis impor-

tantes. 

5.2.4. Elabora unha síntese sobre 

o carácter da guerra, mencio-

nando o apoio británico e a for-

mación das guerrillas. 

5.3.1. Explica por que se convo-

caron Cortes, quen as compuñan 

e o seu carácter revolucionario.  

5.4.1. Expón o  contido e a im-

portancia da Constitución de 

1812.  

5.4.2. Describe e valora o impac-

to político e social das Cortes de 

Cádiz e a Constitución de 1812.  
5.4.3. Define a Inquisición e as súas 

principais características 

(atribucións, delitos persegui-dos…). 

5.4.4. Xustifica, a partir de 

diferentes textos, a necesidade de 

manter ou abolir a Inquisición. 
5.4.5. Desenvolve cronoloxicamente 

o proceso de clausura da Inquisición 

por parte dos liberais. 

5.5.1. Analiza un fragmento do 

Manifesto dos Persas, citando 

autores, cronoloxía e consecuencias. 

7. Identificar os trazos que difen- 

cian unha monarquía  absoluta 

dunha monarquía liberal ou par-

lamentaria. 

8. Valorar por que o mantemento 

do Antigo Réxime se fixo 

practicamente imposible durante 

os últimos anos do reinado de 

Fernando VII. 

9. Definir  e utilizar correcta-

mente termos relacionados coa 

unidade, como soberanía, sufra-

xio, milicia nacional, confesio-

nalidade, despotismo ilustrado, 

desamortización, liberalismo, 

afrancesado e, en xeral, toda a 

terminoloxía básica do constitu-

cionalismo. 
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Tema 5: A crise do Antigo 

Réxime (1788-1833): Libera-

lismo fronte a Absolutismo. 

 5.5.2.  Elabora unha síntese sobre 

a primeira restauración absolu-

tista e as súas características. 

5.5.3. Expón a organización da 

oposición liberal e os inicios do 

Trienio, a súa política reformista 

e os problemas aos que se enfron-

tou. 

5.5.4. Comenta un fragmento do 

Manifesto de Fernando VII sobre 

a Constitución de 1812, en 1820. 

5.5.5. Explica por que se cuali-

ficou de ominosa a última década 

do reinado de Fernando VII. 

5.6.1. Explica o problema suce-

sorio e a alternativa política for-

xada ao redor de Carlos Mª I-

sidro.  

5.9.1 Explica o impacto da inva-

sión napoleónica nas colonias e 

as consecuencias da falta de polí-

ticas reformistas nelas. 

5.9.2.Explica as fases do proceso 

de independencia localízaas nun 

mapa. 
5.10.1. Analiza o proceso de perda 

para España do mercado americano a 

través dunha serie estatística sobre o 

valor do comercio exterior español 

entre 1792 e 1827. 
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   5.11.1. Observa os gravados de 

Goya sobre a Guerra e os 

“Caprichos” e relacionaos coas 

súas ideas ilustradas 
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Tema 6: A conflitiva constru-

ción do Estado Liberal (1833-

1874). 

6.1. Identifica o ámbito xeográ-

fico do carlismo e explica o seu 

ideario e os seus apoios sociais. 

6.2. Especifica as causas e conse-

cuencias das dúas primeiras gue-

rras carlistas. 

6.3.  Representa unha liña do 

tempo desde 1833 ata 1874 e si-

túa nela os principais acontece-

mentos históricos. 

6.4.  Describe as características 

dos partidos políticos que 

xurdiron durante o reinado de 

IsabelII. 

6.5.  Resume as etapas da 

evolución política do reinado de 

Isabel II desde a súa minoría de 

idade e explica o papel dos 

militares. 

6.6.  Explica as medidas de 

liberalización do mercado da terra 

levadas a cabo durante o reinado 

de Isabel II. 
6.7.Compara as desamortizacións de 

Mendizábal e Madoz, e especifica os 

obxectivos dunha e outra. 

6.1.1. Utilizando un mapa sobre a 

Primeira Guerra Carlista, describe 

os territorios baixo control 

carlista e isabelino e explica as 

causas polas que uns territorios se 

uniron á causa isabelina, e outros, 

á carlista. 

6.1.2. Expón os obxectivos e 

ideais do carlismo e a súa 

relación coa Igrexa. 

6.2.1. Explica o fin do conflito e 

como foi recibido por parte dos 

carlistas. 

6.4.1.Relaciona a instauración 

dun réxime parlamentario coa 

aparición dos partidos políticos e 

expón as características de cada 

un deles 

6.4.2. Completa un cadro con 

información sobre os primeiros 

partidos políticos de España. 

6.5.1. Elabora un esquema das 

diferentes etapas políticas do 

reinado de Isabel II e explica que 

grupo político gobernaba en cada 

unha. 

1.Avaliar o fracaso do carlismo 

como alternativa á sociedade 

liberal e mais o seu mantemento 

ao longo do todo o século XIX. 

2. Comprender como se construíu 

o sistema liberal parlamentario 

durante o reinado de Isabel II. 

3. Establecer diferenzas entre o 

proxecto político moderado e o 

progresista. 

4.Explicar os acontecementos que 

provocaron a sucesión de 

distintos réximes políticos 

durante o Sexenio e 

caracterizalos. 

5. Entender o Sexenio como a 

primeira experiencia democrática 

e comprender as razóns do seu 

fracaso. 
6. Analizar  fragmentos signifi-

cativos da Constitución de 1837, de  

1845, da Constitución de 1869 e do 

proxecto de Constitu-ción da 

Primeira República para establecer 

semellanzas e diferen-zas entre os 

distintos sistemas de goberno. 
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Tema 6: A conflitiva constru-

ción do Estado Liberal (1833-

1874). 

6.8.  Compara o Estatuto Real de 

1834 e as Constitucións de 1837 e 

1845. 

6.9.  Explica as etapas políticas 

do Sexenio Democrático. 

6.10. Describe as características 

esenciais da Constitución demo-

crática de 1869. 

6.11. Identifica os grandes con-

flitos do sexenio e explica as súas 

consecuencias políticas 

6.5.2. Analiza o peso do exército 

no sistema político: pronun-

ciamentos durante o reinado de 

Isabel II. Investiga sobre a figura 

do Espadón. 

6.6.1. Explica que é a reforma 

agraria liberal e durante que go-

bernos foron levadas a cabo. 

6.7.1. Examina e compara os 

datos estatísticos e os mapas 

referidos aos procesos de desa-

mortización, pon de relevo as 

variacións e valora a súa inci-

dencia en relación coa agricultura 

española. 

6.7.2. Elabora hipóteses sobre 

alternativas á reforma agraria 

liberal a partir do texto de Flórez 

Estrada. 

6.7.2.   Describe as consecuencias 

da desamortización en Galicia. 

6.8.1. Expón a diferenza 

fundamental entre un estatuto real 

e unha constitución. 
6.8.2. Menciona como se 

organizaron os tres poderes na 

Constitución de 1837, explica que 

poderes lle outorgaba ao rei e que 

tipo de sufraxio se estableceu. 

6.8.3. Compara a Constitución de 

1812 e 1837. 

7. Comprender, definir e utilizar 

correctamente termos relacio-

nados cos contidos da unidade, 

como liberalismo, absolutismo, 

carlismo, pronunciamento, revo-

lución liberal-burguesa, federa-

lismo, cantonalismo desamor-

tización, sufraxio censatario... 
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Tema 6: A conflitiva constru-

ción do Estado Liberal (1833-

1874). 

 6.8.4. Expón as características do 

réxime liberal moderado a través 

do análise da Constitución de 

1845.  

6.8.5. Analiza o documento do 

concordato co Vaticano de 1851 e 

explica o seu significado na 

relación Igrexa-Estado. 

6.8.6. Describe as diferenzas 

entre as Constitucións de 1837 e 

1845. 

6.9.1.Explica as causas da 

Revolución de 1868, o seu 

desenvolvemento e as súas 

consecuencias.  

6.10.1. Expón o contido da 

Constitución de 1869 e o seu 

carácter democrático. 

6.11.1.Describe as reformas 

económicas emprendidas polo 

Goberno e os obxectivos que 

perseguían.  

6.11.2. Explica en que consistía o 

sistema de quintas e por que se 

cualificaban de forma negativa.  

6.11.3. Define que é a redención 

e a súas consecuencias económi-

cas para as distintas clases.  
6.11.4. Describe o papel das mulleres 

na revolta contra as quintas. 
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6.11.5. Relata a chegada ao poder 

de Amadeo de Savoia e as 

consecuencias que tivo o 

asasinato de Prim para a 

monarquía. 

6.11.6. Expón os opositores que 

tiña a monarquía e a que conflitos 

lles tivo que facer fronte. 

6.11.7.Explica como se creou a 

República federal e que 

problemas tivo que enfrontar.  

6.11.8. Describe as actuacións 

dos presidentes da República: 

Nicolás Salmerón e Emilio 

Castelar. 

6.11.9. Elabora unha síntese 

sobre a República autoritaria tras 

o golpe de Estado de Pavía. 

 

 

Tema 7: As transformacións 

socio-económicas na España 

liberal. 

7.1. Específica as características 

da nova sociedade de clases e 

compáraa coa sociedade 

estamental do Antigo Réxime. 

7.2. Identifica os factores do lento 

crecemento demográfico español 

no século XIX. 

7.3. Compara a evolución 

demográfica de Cataluña coa do 

resto de España no século XIX. 

 

7.1.1. Explica por que a 

revolución 

liberal lle puxo fin á sociedade 

estamental e as súas 

características. 

7.1.2. Describe a situación na que 

se encontraron a partir do século 

XIX os grupos privilexiados do 

Antigo Réxime. 

7.1.3.  Identifica os grupos que 

formaban a clase dirixente na  

1.  Analizar as novas relacións 

sociais que se estableceron a 

partir da revolución liberal. 

2. Percibir que o crecemento 

demo-gráfico e moi inferior co 

que ocorre noutros países de 

Europa. 

3. Coñecer os aspectos positivos e 

negativos da reforma agraria 

liberal. 
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Tema 7: As transformacións 

socio-económicas na España 

liberal. 

7.5. Especifica as causas dos 

baixosrendementos da agricultura 

españolaao longo do século XIX. 

7.6. Describe a evolución da in-

dustria téxtil catalá, a siderúrxia e 

a minaría. 

7.7. Relaciona as dificultades do 

transporte e o comercio interior 

cos condicionamentos xeográ-

ficos. 
 7.8. Explica os obxectivos da rede 

ferroviaria e as consecuen-cias da lei 

xeral de ferrocarrís de 1855. 

7.9. Compara os apoios, os argu- 

entos e as actuacións de protec- 

cionistas e librecambistas ao lon- 

go do século XIX. 
7.10. Explica o proceso que conduciu 

á unidade monetaria e á banca 

moderna. 

7.11. Explica a reforma Mon 

Santillán de Facenda pública e os 

seus efectos. 

7.12. Compara a revolución 

industrial española coa dos países  

máis avanzados de Europa. 

7.13. Especifica como os investi-

mentos en España, de Francia e de 

Inglaterra afectaron o desenvolve-

mento económico español durante o 

século XIX. 

España do século XIX. 

7.2.1.Sintetiza o proceso de 

crecemento español, establecendo 

as súas causas e características. 

7.3.1. Expón os motivos do éxodo 

do campo ás cidades e da emigra- 

ción cara ultramar. Extrae conclu- 

sións para o caso catalán. 

7.3.1. Expón os motivos do éxodo 

do campo ás cidades e da 

emigración cara a ultramar. 

Extrae conclusión para o caso 

catalán. 

7.4.1.  Explica como se lle puxo 

fin á agricultura do Antigo 

Réxime e os seus obxectivos 

7.4.2.Expón o cambio na 

produción agrícola e o motivo do 

seu crecemento.  

7.5.1. Relaciona a estrutura da 

propiedade da terra e a 

modernización da agricultura.  

7.5.2. Describe os límites da 

desamortización en España. 

7.5.3. Explica como conseguiu a 

nobreza terratenente converter os 

seus dereitos señoriais en 

patrimonios territoriais.  

7.5.4. Expón por que non se solucio-

nou o problema do latifundismo. 

3. Comprender que o contexto  

económico no que se realiza a 

desamortización eclesiástica e 

despois a civil non axuda a resol- 

ver os problemas agrarios. 

4. Identificar os sectores 

pioneiros da industrialización e as 

áreas xeográficas ubicados. 

5. Explicar as causas do 

desenvolvemento industrial 

catalán, e os problemas e límites 

cos que se atopou. 

6. Explicar as causas da 

consolidación da siderurxia 

biscaíña. 

7. Establecer relacións entre la 

construción do ferrocarril e o 

artellamento do mercado interior. 

8. Relaciona as características do 

liberalismo español co tipo de 

cambios económicos que se 

produciron no século XIX. 

9. Identificar as características do 

proceso industrializador  español 

que o afasta do proceso industrial 

europeo. 
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Tema 7: As transformacións 

socio-económicas na España 

liberal. 

 7.5.5. Analiza un gráfico sobre a 

poboación agrícola na segunda 

metade do século XIX e valora o 

peso que tiñan os xornaleiros no 

sector agrícola. 

7.6.1 Sintetiza a orixe da industria 

algodoeira catalá, o seu proceso 

de mecanización e a evolución. 

7.6.2.   Expón as causas polas que 

Cataluña presentaba condicións 

para a súa industrialización, os 

problemas 

que encontrou e os seus intentos 

para resolvelos. 
7.6.3. Identifica nun gráfico os 

períodos de crecemento e crise da 

industria algodoeira catalá. 

7.6.4.  Describe cando, por que e 

onde se produciu a expansión da 

minaría.  

7.6.5. Explica a evolución da 

exportación do mineral do ferro.  
7.6.4. Expón a evolución da industria 

siderúrxica e as razóns da 

preponderancia de Biscaia. 

7.8.1. Utiliza un mapa da rede 

ferroviaria entre 1855 ata 1900, e 

sinala as diferentes etapas de 

implantación, a lei que impulsou a 

súa construción, criterios seguidos na  
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Tema 7: As transformacións 

socio-económicas na España 

liberal. 

 súa construción e decisións contro-

vertidas tomadas. 

7.9.1. Comenta unha gráfica 

sobre o comercio exterior entre 

1839 e 1889, expoñendo 

argumento do seu crecemento. 

7.9.1.Utiliza textos e sintetiza os 

argumentos que usaban os 

librecambistas e os 

proteccionistas a favor das súas 

formulacións. 

7.10.1. Cita as orixes da unidade 

monetaria e do Banco de España 

e establece relacións coa 

economía capitalista. 

7.11.1. Explica a reforma Mon-

Santillán e analiza os límites da 

devandita reforma. 
7.12. 1. Explica a que se dedicaron  

gran parte dos capitais españois e as 

causas de que se preferise a 

actividade especulativa ao 

investimento na industria.  

7.12.2. Describe por que dicimos que 

a industrialización foi en España 

desequilibrada territorial e 

sectorialmente. 

7.13.1. Relaciona déficit da Facenda 

Pública, crédito exterior, e emisión 

de débeda pública. 
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  7.14. Describe como 

evolucionaron os sectores 

tradicionais galegos. 

7.14. Analiza a industria 

conserveira como unha industria 

de “arrastre”. 

 

Tema 8: A Restauración 

Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902). 

8.1. Explica os elementos 

fundamentais do sistema político 

ideado por Cánovas. 

 
 
 
 
 
 
 
8.2. Especifica as características 

esenciais  da Constitución de 

1876. 

 
8.3 Describe o funcionamento 

real do sistema político da 

Restauración. 

 

8.1.1.Explica os motivos do fácil 

restablecemento da monarquía 

borbónica. 

8.1.2.  Analiza o contido do 

Manifesto de Sandhurst e os 

principios da monarquía 

restaurada. 

8.1.2. Expón os obxectivos do 

réxime da Restauración deseñado 

por Cánovas del Castillo. 

8.2.1.  Describe os principais 

trazos da Constitución de 1876. 

 

 

8.3.1.  Relata como se alternaron 

no poder conservadores e liberais. 

8.3.2.  Explica a orixe e a 

ideoloxía dos dous partidos da 

quenda pacífica, as súas 

similitudes e as súas diferenzas. 

8.3.3.  Sintetiza o sistema de 

formación de goberno que 

garantía a quenda. 

8.3.4.Examina e compara os  

1. Coñecer o sistema 

político da Restauaración, o seu 

funcionamento e a súa evolución. 

Extraer conclusións 

2. Sinalar as características 

dos sectores de oposición ao 

réxime da Restauración. 

3. Determinar os factores 

que definen os nacionalismos 

periféricos. 

4. Identificar cales foron as 

primeiras manifestacións de 

protesta na nova sociedade 

industrial. 

5. Explicar a importancia que tivo 

a chegada das ideas 

internacionalistas a España. 

6. Coñecer a organización dos 

anarquistas e socialistas no último 

tercio do século XIX en España. 

7. Explicar o significado da 

expresión “o desastre do 98” e 

establecer relacións coa 
“Xeración do 98”. 
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Tema 8: A Restauración 

Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. A fragmentación do republi-

canismo. 

 

 

datos estatísticos e os mapas 

referidos ao bipartidismo e a 

alternancia no poder durante a 

época da Restauración. 

8.3.5.  Define que era un cacique 

e o seu papel no sistema da 

Restauración. 

8.3.6. Localiza debuxos, ilustra-

cións e gravados alusivos aos 

procedementos electorais frau-

dulentos propios da Restauración. 

8.3.6.  Argumenta se o elevado 

abstencionismo favorecía a 

corrupción do sistema da 

Restauración. 

8.3.7.  Cita as reformas dos 

gobernos liberais. 

8.5.1.Explica a situación do 

republicanismo durante os 

primeiros anos da Restauración e 

as diferenzas entre as súas 

opcións.  
8.5.2. Expón as causas da escasa 

influencia electoral do republi-

canismo e o motivo polo que au-

mentou os seus deputados en 1893. 

8.5.1. Explica as razóns do desen-

volvemento do rexionalismo e do 
nacionalismo a finais do século XIX. 

 

8. Comprender, definir e utilizar 

correctamente termos 

relacionados cos contidos da 

unidade, como quenda de 

partidos, caciquismo, movemento 

obreiro, socialismo, anarquismo, 

nacionalismo vasco, catalanismo, 

evolución do nacionalismo 

galego, desastre do 98, 

rexeneracionismo... 
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Tema 8: A Restauración 

Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902). 

8.6.  Resume a orixe e a evolu-

ción do catalanismo, o naciona-

lismo vasco e o rexionalismo 

galego. 

 

 

 

 

8.7.  Analiza as correntes 

ideolóxicas do movemento 

obreiro e labrego español, así 

como a súa evolución durante o 

derradeiro cuarto do século XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.1.  Desenvolve a evolución do 

nacionalismo catalán, vasco e 

galego e compáraos entre si. 

8.6.2.  Explica a influencia da 

cultura do Rexurdimento en 

Galicia para o desenvolvemento e 

evolución do  

galeguismo. 

8.7.1. Inicios do movemento 

obreiro ao carón da 

industrialización. 

8.7.2.Expón o proceso de 

organización do movemento 

obreiro español e as súas 

demandas e métodos de loita 

durante o Sexenio. 

8.7.3. A chegada da 

Internacional: marxistas e 

anarquistas.  

8.7.4.Relata as revoltas agrarias, 

onde se produciron e que 

demandaban os campesiños.  

8.7.5. Análise do documento 

“Programa fundacional do 

PSOE” en 1879. 

8.7.6. Análise do documento 

sobre a fundación da UGT. 

8.7.7. Análise das correntes 

anarquistas: a acción directa e a 

sindicalista (CNT). 
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Tema 8: A Restauración 

Borbónica: implantación e 

afianzamento dun novo sistema 

político (1874-1902). 

8.8. Compara o papel político dos 

militares no reinado de Afonso 

XII co das etapas precedentes do 

século XIX. 

8.9. Describe a orixe, o desenvol-

vemento e as repercusións da ter-

ceira guerra carlista. 

 
8.10. Explica a política española 

respecto ao problema de Cuba. 

 

 

 

8.11. Sinala os principais feitos 

do desastre colonial de 1898 e as 

consecuencias territoriais do 

Tratado de París. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.12. Especifica as consecuencias 

para España da crise do 98 nos 

ámbitos económico, político e 
ideolóxico. 

8.8.1. Explica por que os 

militares perderon protagonismo 

durante a Restauración. 

8.9.1. A partir da lectura do 

“Decreto de abolición dos foros 

vascos, 1876, explica as razóns 

da derrota carlista e e súas 

implicacións para o País Vasco 

8.10.1.Expón o contexto e as 

causas da insurrección en Cuba e 

Filipinas.  

8.10.2. Análise dun gráfico sobre 

o comercio exterior cubano. 

8.11.1. Explica as razóns 

económicas, comerciais e 

estratéxicas que expliquen o 

interese dos Estados  Unidos por 

Cuba. 

8.11.2. Explica en que consistiu o 

ultimato dos EUA a España a 

través do texto emitido polo 

Senado e a Cámara de 

Representante do citado país. 

8.11.3. Explica que foi a Paz de 

Paris 

8.12.1. Analiza como afectou a 

crise do 98 e o desastre colonial á 

estabilidade do sistema da 

Restauración. 
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8.12.2. Análise de diferentes do-

cumentos sobre o impacto da 

guerra: indicadores económicos, 

baixas de guerra, literatura do 

desastre (Xeneración do 98), lite-

ratura rexeneracionista (Joaquín 

Costa). 

 

 
 
 
 

Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

9.1. Define en que consistiu  o 

revisionismo político inicial do 

reinado de Afonso XIII, e as 

principais medidas adoptadas. 

 

 

9.2.  Representa unha liña do 

tempo desde 1902 ata 1931, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

 

 

9.3.  Elabora un esquema cos 

factores internos e externos da 

quebra do sistema político da 

Restauración. 

 
 
 
 

9.1.1.Análise do rexenaracio-

nismo intelectural : críticas de 

Galdós ao sistema da Restau-

ración a partir da lectura dun 

texto seu. Os males que lle acha-

ca Ortega e Gasset ao funcio-

namento político español, expos-

tos nun dos seus textos 

9.1.2. Explica en que consistiu o 

revisionismo  ou reformismo 

político  

9.1.3  Analiza o reformismo do 

Partido Conservador  liderado por 

Maura: Lei de Administración 

Local, Lei Electoral de 1907. 

9.1.4. Cos datos dunha táboa, 

valora se as reformas da Lei 

Electoral, modificaron a 

alternancia no poder dos partidos 

dinásticos. 

9.1.5. Analiza o reformismo do  

 

1. Enumerar as principais 

características do sistema da 

Restauración durante o reinado de 

Alfonso XIII. 

2. Explicar os intentos 

reformistas e rexeneracionistas 

que se desenvolveron a comezos 

do século XX. 

3. Relacionar as dificultades 

bélicas en Marrocos coa  Semana 

Tráxica e coa Ditadura. 

4. Identificar as causas e 

explicar distintas vertentes da 

crise xeral    de 1917  .  

5. Recoñece os problemas 

que provocaron a descomposición 

do réxime parlamentario. 

6. Explicar por que a Dita-

dura de Primo de Rivera supuso a 

fin do sistema da Restauración. 
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Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

 
 
 
 
9.4.  Especifica a evolución das 

forzas políticas de oposición ao 

sistema: republicanos e naciona-

listas.carlistas e movemento o-

breiro. 

Partido Liberal, baixo o liderado de 

Canalejas: Lei do Cadeado,  

Lei de Mancomunidades, reforma 

fiscal e Lei de Recrutamento 

9.4.1.Sintetiza as principais 

forzas da oposición política e as 

dificultades para converterse 

nunha alternativa viable aos 

partidos dinásticos. Utiliza datos 

dunha táboa na que se reflicte o 

número de escanos entre 1903 e 

1923. 

9.4.2.Expón as principais opcións 

republicanas, distinguindo as 

máis reformistas das que eran 

máis radicais. 
9.4.3. Comenta un texto de Lerroux e 

identifica os principais elementos da 

súa ideoloxía 

9.4.4.Explica a evolución dos 

nacionalismos catalán e vasco nas 

primeiras décadas do século XX 

9.4.5.Lectura dun discurso de 

Francesc Cambó en 1918. 

9.4.6.  Comprende e define a evo-

lución do galeguismo e a existencia 

de varias correntes neste período a 

través das figuras de Vicente Risco, 

Otero Pedrayo, Castelao, Alexandre 

Bóveda… 

7.  Describe a ditadura de 

Primo de Rivera. 

8. Explicar en que consistiu a 

chamada transición demográfica. 

9. Analizar os efectos e 

consecuencias económicas, da 

neutralidade española na Primeira 

Guerra Mundial. 

10.  Describir os principais trazos 

da política económica durante a 

ditadura de Primo de Rivera. 

11. Comprender, definir e utilizar 

termos relacionados cos contidos 

da unidade, como rexenera-

ciocionismo, latifundismo, clien-

telismo político, anticlericalismo, 

folga xeral, aliadófilos e xerma-

nófilos, política africanista, «de-

sastre de Annual», ditadura... 
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Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5. Explica as repercusións da I 

Guerra Mundial e da Revolución 

Rusa en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.7. Valora a publicación de 

xornais, como a “Nosa Terra”, de 

revistas como “Nós”, na difusión 

da lingua e a cultura galegas. 

9.4.8. Analiza a evolución do 

carlismo. 

9.4.9.Describe a evolución da 

conflitividade obreira a principios 

do século XX e os principais 

motivos que tiveron as folgas.  

9.4.10. Expón onde tiveron máis 

forza os sindicatos obreiros 

anarquistas e socialistas. Analiza 

mapas, gráficos e táboas de 

folgas. 

9.5.1 Analiza a posición de 

España fronte ao conflito bélico: 

a postura oficial e a postura da 

sociedade española (xermanófilos 

e aliadófilos). 

9.5.2. Explica a relación que 

existe entre a modificacións de 

fronteiras en Europa e as 

reivindicación nacionalistas, 

catalanas e vascas. 

9.5.3. Explica o significado de 

“trienio bolxevique”. 

9.5.4. Comenta un texto do 

Congreso da CNT, celebrado en 

Valencia en 1918. 
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Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

9.6.Analiza as causas, os 

principais feitos e as 

consecuencias da intervención de 

España en Marrocos entre 1904 e 

1927. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7.  Analiza a crise xeral de  
1917: as súas causas, 

manifestacións e consecuencias. 

 

9.6.1.Describe a orixe e o 

desenvolvemento da guerra 

colonial en Marrocos e a relación 

entre o envío de tropas a e o 

estalido da Semana Tráxica. 

9.6.2. Analiza as consecuencias 

políticas que se derivaron do 

conflito, tanto para os partidos 

dinásticos como para a oposición. 

9.6.3.Describe o desastre de 

Annual e a súas consecuencias 

políticas. Análise do Expediente 

Picasso e as súas repercusións 

para o mantemento do sistema da 

Restauración. 

9.6.4. Explica as intencións de 

Primo de Rivera respecto do 

problema de Marrocos, partindo 

dunhas declaración ao diario “El 

Sol” en 1923. 
9.6.5. Busca información sobre Abd-

el Krim. 

9.7.1.Análise da crise de 1917. Crise 

militar :Xuntas de Defensa militares 

.Crise política:Asemblea de 

Parlamentarios. Crise social: a folga 

revolucionaria.  
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Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.8.  Especifica as causas do 

golpe de estado de Primo de 

Rivera e os apoios con que 

contou inicialmente. 

 

 
 
 
9.10. Explica as causas da caída 

da monarquía. 

 
 
 
 
 
 
9.11.Analiza os efectos da I Gue-

rra Mundial sobre a economía 

española. 

Lectura e comentario de texto 

sobre as reivindicacións dos das 

protestas dos protagonistas. 
9.7.2. Explica por que a 

Restauración entra en crise entre 

1918-1923, analizando o 

fenómeno do “pistoleirismo”, o 

fracaso dos gobernos de 

concentración  e o Expediente 

Picasso. 

9.8.1.Lectura do Manifesto de 

Primo de Rivera, o día do golpe 

de Estado. 

9.8.1. Expón que análise facía 

Alfonso XIII sobre a ditadura a 

través dunhas declaracións súas. 

9.8.2. Valora por que o golpe de 

Estado tivo escasa oposición. 
9.10.1. Describe quen formaba a 

oposición política e social á ditadura 

e por que se opoñían a esta. 

9.10.2. Análise a través de 

diferentes documentos, os feitos 

acaecidos entre xaneiro de 1930 e 

abril de 1931. 
 

9.11.1.Análise de diferentes gráficos 

(exportacións, beneficios empresa-

riais, prezos e salarios, evolución. do 

custo da vida) e elabora unha 

crónica. 
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Tema 9: A crise do sistema da 

Restauración e a caída da mo-

narquía (1902-1931). 

9.12. Describe a política 

económica da ditadura de Primo 

de Rivera. 

 
 
 
 
 
 
9.13.Explica os factores da evo-

lución demográfica de España no 

primeiro terzo do século XX. 
 

9.12.1.Análise de diferentes 

gráficos táboas e textos 

(intervención do estado,comercio 

exterior , obras públicas e infraes-

truturas, impacto da crise de 

1929…) e a partir deles elabora 

un balance, con aspectos posi-

tivos e negativos, que se deriva 

da política económica da ditadura 

9.13.1.Coa información de dife-

rentes indicadores (natalidade, 

mortalidade, esperanza de vida, 

movementos migratorios ) 

explica a transición demográfica 

que España experimentou durante 

o primeiro terzo do século XX. 

 
 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

 
 
 

Tema 10: A Segunda República 

(1931- 1936). 

10.1.  Explica as causas que 

levaron á proclamación da II 

República e relaciona as súas 

dificultades coa crise económica 

mundial dos anos 30. 

 

 

 

10.1.1. Explica por que os 

resultados das eleccións 

municipais conduciron á 
proclamación da Segunda República 

10.1.2. Lectura do comunicado de 

Alfonso XIII e explica as razóns da 

súa saída de España- 

10.1.3.Expón por que Azaña sostén 

que a República chegou en tempos 

difíciles e as consecuencias que isto 

tivo para o réxime 

10.1.4.. Describe como se formou o 
Goberno Provisional e coñece quen 

foi elixido presidente 

1. Recoñece a situación política 

tras a caída da ditadura de Primo 

de Rivera. 

 2.  Analiza aspectos económicos 

e sociais no contexto mundial da 

crise económica de 1929. 

  3.  Describe as reformas do 

goberno provisional e do goberno 

constitucional da República. 

  4.  Identifica os elementos máis 

significativos da Constitución de 

1931 e compáraos cos doutras 

constitucións anteriores. 
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Tema 10: A Segunda República 

(1931- 1936). 

10.2.  Diferenza as forzas  de 

apoio e oposición á República 

nos seus comezos, e describe as 

súas razóns e as principais 

actuacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. Resume as reformas 

impulsadas durante o bienio 

reformista da República. 

 
10.4.  Especifica as características 

esenciais da Constitución de 

1931. 

 

10.2.1.Expón a distribución das 

distintas tendencias políticas na 

Segunda República. 

10.2.2. Enumera os principais 

partidos, os seus dirixentes e as 

posicións políticas que defendían. 
10.2.3. Identifica a natureza dos 

programas políticos das principais 

correntes da II República e sinala 

que principios sociais defendían. 

10.2..4. Sintetiza nun esquema as 

etapas da República sinalando as 

súas principais actuacións. 

10.2.5. Analiza, extrae 

información e compara os datos 

dos mapas e gráficos referidos ás 

eleccións de 1931, 1933 e 1936. 
10.3.1.Elabora un esquema sobre as 

reformas da coalición republicano-

socialista (1931-1933) 

10.4.1.Explica os temas da 

Constitución republicana que 

levantaron máis polémica. 

10.4.2. Describe a relación entre 

República e Igrexa a partir de 

artigos da Constitución de 1931. 

10.4.4. Expón en que consistiu o 

debate sobre a concesión do voto 

feminino.  

1. Recoñece a situación política 

tras a caída da ditadura de Primo 

de Rivera. 

 2.  Analiza aspectos económicos 

e sociais no contexto mundial da 

crise económica de 1929. 

  3.  Describe as reformas do 

goberno provisional e do goberno 

constitucional da República. 

  4.  Identifica os elementos máis 

significativos da Constitución de 

1931 e compáraos cos doutras 

constitucións anteriores. 

  5  Identifica os partidos da 

dereita e o significado da súa 

actuación política. 

  6.  Explica a revolución de 

outubro e a actuación do Goberno 

conservador ata o triunfo do 

Frente Popular. 

  7.Sitúa cronoloxicamente 

acontecementos significativos do 

período republicano. 

8.  Sitúa personaxes do período 

republicano no seu contexto tem-

poral e explica o papel histórico 

que desempeñaron. 
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Tema 10: A Segunda República 

(1931- 1936). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.Analiza o proxecto de 

reforma agraria: as súas razóns, o 

seu desenvolvemento e os seus 

efectos. 

 
 
10.6.Compara as actuacións do 

bienio radical-cedista coas do 

bienio anterior. 

 
 
 
10.7.Describe as causas, o desen-

volvemento e as consecuencias da 

Revo lución de Asturias de 1934. 

 
 

10.4.3.  Explica os argumentos 

cos que se defende a laicidade do 

Estado nun discurso de Azaña. 

10.4.5. Coñece as leis que favore-

ceron a igualdade entre sexos e os 

campos nos que se mantivo a 

segregación. 

10.4.6. Explica que establecía o 

Estatuto de 1932 para Cataluña. 

10.4.7. Describe a política 

educativa e cultural do primeiro 

bienio a partir do artigo 48 da 

Constitución. 

10.5.1.Comenta a Lei de Reforma 

Agraria tendo en conta os seus 

obxectivos. 

10.5.2. Expón as causas dos 

sucesos de Castilblanco e de 

Casas Viejas. 

10.6.1.Explica a rectificación 

conser- vadora do novo bienio e 

as medidas adoptadas polos 

gobernos. 10.6.Describe os 

efectos da entrada da CEDA no 

Goberno. 
10.7.1. Utiliza un mapa para 

identificar os movementos 

insurreccionais en outubro de 1934 
10.7.2. Diferenza a revolución 

Asturiana cos sucesos de Cataluña- 

9. Coñece o proceso de 

elaboración e aprobación do 

Estatuto de autonomía de Galicia. 

10.  • Relacionar a época da II 

República coa situación 

internacional (crac do 29, ascenso 

do fascismo, revolución rusa) 

11.-  Comprender, definir e 

utilizar correctamente termos 

relacionados cos contidos da 

unidade, como republicanismo, 

Cortes Constituíntes, estatutos de 

autonomía, extrema dereita, 

fascismo, anticlericalismo, 

reforma agraria, Fronte Popular, 

CEDA, etc. 
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 10.8.Explica as causas da 

formación da Fronte  Popular e as 

actuacións tras o seu triunfo 

electoral, ata o comezo da guerra. 

10.8.1.Identifica as peculiari-

dades que presentan as eleccións 

de 1936 

10.8.2. Explica o cambio de 

rumbo na orientación da 

República que o novo goberno da 

Fronte Popular puxo en marcha e 

as reaccións suscitadas. 

10.8.3. Comentario do programa 

da Fronte Popular. 

10.8.4.Describe como se xerou un 

gope de Estado militar en xullo 

de 1936. 

 

Tema 11: A Guerra Civil 

(1936-1939). 

11.1.Especifica os antecedentes 

da Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.Relaciona a Guera Civil 

española co contexto 

internacional 

 

11.1.1. Expón as instrucións que 

deu Mola para o levantamento a 

partir da lectura dun texto. 

11.1.2. Explica como se produciu 

o golpe militar, quen lle deu 

apoio e quen apoiou a República. 

11.1.3. Describe por que o 

pronunciamento non triunfou e se 

converteu nunha guerra civil   

11.2.1.Xustifica que bando 

contou con máis apoio 

internacional, a través de datos 

concretos de axuda militar. 

 

 

1. Comprender as causas da 

Guerra Civil e explicar porque el 

golpe militar se converteu en 

guerra civil. 

2. Analizar a actuación dos 

gobernos europeos e a opinión 

pública internacional respecto á 

guerra de España. 

3.  Analizar as transformacións 

sociais e económicas das 

retagardas na zona republicana e 

na franquista. 

4. Explica a traxectoria política 

da República e a do bando 

sublevado. 
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Tema 11: A Guerra Civil 

(1936-1939). 

 
 
 
 
 
 
11.3. Compara a evolución 

política e a situación económica 

dos dous bandos durante a guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4. Especifica os custos 

humanos e as consecuencias 

económicas e sociais da guerra. 

 

11.2.2. Explica o significado  do 

pacto da “Non Intervención”. 

11.2.3. Expón que foron as 

Brigadas Internacionais, os seus 

compoñentes e as causas de que 

combatesen a favor da República 

11.3.1.Describe as tres etapas de 

goberno que podemos distinguir 

na zona republicana e as 

características de cada unha 

delas. 

11.3.2.Identifica que dúas 

opcións se enfrontaron no bando 

republicano. Analiza as súas 

posicións. 

11.3.3. Expón a formación da 

Xunta Nacional, o papel de 

Franco nela e os seus obxectivos.  

11.3.4. Describe como e por que 

se produciu a creación dun 

partido único. 

11.3.5. Explica a formación do 

primeiro goberno de Franco e os 

seus trazos. 

11.4.1.Describe a situación de 

penuria que se viviu na zona 

republicana 
11.4.2. Expón as causas e os efectos 

dos bombardeos sobre a poboación 

civil desarmada.  

5.  Coñecer os trazos xerais da 

Guerra Civil en Galicia 

6 .Analizar a involución da 

cultura como consecuencia da 

guerra. 
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Tema 11: A Guerra Civil 

(1936-1939). 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 Sintetiza nun esquema as 

grandes fases da guerra, desde o 

punto de vista militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.. Representa unha liña do 

tempo desde 1931 ata 1939, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

11.7. Procura información de 

interese (en libros e internet) e 

elabora unha breve exposición 

sobre a Idade de Prata da cultura 

española. 

11.4.3. Establece a diferenza 

entre o tipo de violencia en cada 

bando. 

11.4.4. Interpreta fotografías, 

carteis de propaganda, obras de 

arte, documentais, etc.,  como 

testemuños vivos da vida cotiá 

nas frontes e nas retagardas 

11.5.1. Identifica, a partir dun 

mapa, os avances que realizaron 

os sublevados até marzo de 1937. 

11.5.2. Describe a evolución das 

frontes desde marzo a decembro 

de 1937. 

11.5.3. Sintetiza as etapas da 

guerra cos territorios en poder de 

cada un dos bandos 

11.5.4. Explica, a partir dun 

mapa, a evolución da Guerra 

Civil 

 

 

 

 
11.7.1.Identifica os integrantes da 

Xeración do 27. 

11.7.2.Identifica o movemento 

renovodor nas artes plásticas. 

11.7.3. Analiza o”Guernica” como 

símbolo da Guerra Civil. 
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Tema 12: A ditadura franquista 

(1939-1975). 

12.1.  Elabora un esquema cos 

grupos ideolóxicos e os apoios 

sociais do franquismo na súa 

etapa inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.  Diferenza etapas na 

evolución de España durante o 

franquismo, e resume os trazos 

esenciais de cada unha. 

12.3.Explica a organización 

política do Estado franquista. 

 

12.1.1.Coa información de 

diversos documentos, explica por 

que o réxime franquista foi unha 

ditadura. 

12.1.2. Sinala os alicerces nos 

que se asentou o réxime e as 

diferentes actitudes sociais ante o 

franquismo. 

12.1.3.Explica o significado de 

“familias do réxime”. 

12.1.4. Analizar a represión 

sistemática dos vencidos a través 

dunha lexislación coercitiva, 

sustentada na “Lei de 

Responsabilidades Políticas 
12.2.1. Establece diferenzas entre a 

etapa de 1939 a  1959, 1960 a 1975. 

 

 
12.3.1Desenvolve a partir dun 

esquema como se organizaba 

institucionalmente o réxime 

franquista 

12.3.2. Explica se existía unha 

división de poderes e cales deles se 

achaban baixo o mando de Franco. 

12.3.3.Describe como se organizou o 

réxime franquista, cales eran as súas 

institucións e leis, e como negaban 

os principios básicos dunha 

democracia 

1. Definir o pensamento político 

do xeneral Franco, e recoñecer a 

natureza e os apoios da ditadura. 

2. Identificar a fase totalitaria e a 

súa repercusión internacional. 

3. Recoñecer a fase tecnocrática e 

a descomposición do réxime. 

4. Identificar a represión política, 

social e cultural e as súas 

consecuencias. 

5. Analizar a oposición ao 

franquismo durante a fase 

totalitaria e tecnocrática. 

6. Coñecer a oposición ao 

franquismo en Galicia e os inicios 

do novo nacionalismo galego. 

7  Identificar os movementos de 

poboación. 

8 Describir as transformacións da 

sociedade. 

 9 Analizar a fase da longa 

posguerra e a autarquía (1939-

1959). 

10 Explicar a fase da expansión 

económica e a crise (1959-1975). 

11 Coñecer os trazos principais 

da economía galega na autarquía 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 12: A ditadura franquista 

(1939-1975). 

12.4. Explica as relacións 

exteriores, a evolución política e 

a situación económica de España 

desde o remate da Guerra Civil 

ata 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.1 Sinala as fases da política 

exterior española durante a guerra 

mundial   

12.4.2. Describe a posición de 

Franco durante a Segunda Guerra 

Mundial e a xustificación que deu 

Carrero  Blanco ao apoio ao Eixe.  

12.4.3.Expón en que consistiu a 

División Azul e a xustificación 

do envío de tropas a Rusia. 

12.4.3. Analiza a resolución da 

Asemblea xeral da ONU en 1946, 

sobre o réxime de Franco. 

12.4.4. Expón como se 

xustificaba a conveniencia da 

autarquía económica a partir da 

lectura dun texto sobre este tema. 

12.4.5. Explica en que consistía a 

política autárquica, os seus 

obxectivos e os seus resultados. 

12.4.6.  Expón como o 

franquismo logrou saír do seu 

illamento e ser recoñecido 

internacionalmente. 
12.4.7.Expón as etapas da 

organización da oposición durante a 

posguerra e os problemas cos que se 

encontrou.  

12. Analizar e interpreta imaxes, 

artigos de prensa e outros docu-

mentos da época para explicar os 

cambios socio-políticos durante a 

vixencia da ditadura, desde o 

nacional-catolicismo ás formas e 

ideas debidas á apertura ás 

relacións co Mercado Europeo, a 

emigración, o turismo e outros 

factores. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 12: A ditadura franquista 

(1939-1975). 

 
 
 
12.5. Explica as relacións 

exteriores, a evolución política e 

as transformacións económicas e 

sociais de España desde 1959 ata 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.  Explica a política 

económica do franquismo nas 

súas etapas e a evolución 

económica do país. 

 

12.4.8. Describe o desenvolve-

mento da actividade guerrilleira e 

as causas do seu fracaso. 
12.5.1. Explica as reformas no 

sistema político introducidas en 

1960, os seus avances e 

limitacións. 

12.5.2. Explica que significa o 

goberno dos “tecnócratas”. 

12. 5.3. Expón a situación 

económica e política de España 

en 1957 e a necesidade de 

cambio. 

12.5.4.  Describe os obxectivos 

dos Plans de Desenvolvemento, 

as accións que puxeron en 

marcha e os seus resultados.  

12.5.5. Desenvolve os cambios 

que experimentou a economía 

española en 1960. 

12.5.6. Expón os resultados do 

crecemento económico e a súa 

comparación coas economías 

europeas. 

12.6.1.Expón a evolución dos 

investimentos estranxeiros e o 

atractivo que tiña España para 

elas. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 12: A ditadura franquista 

(1939-1975). 

 
 
 
12.7.  Especifica as causas da 

crise final do franquismo desde 

1973. 

 
 
 
 
 
12.8. Describe as transfor- 

macións que experimenta a 

sociedade española durante os 

anos do franquismo, así como as 

súas causas. 

 

12.6.2. Xustifica se o crecemento 

económico de 1960 foi froito da 

política económica franquista 

12.7.1.  Expón as causas das 

tensións entre inmobilistas e 

aperturistas e o papel de Carrero 

Blanco. 

12.7.2. Analiza a renovación da 

Igrexa española, coa influencia 

do Concilio Vaticano II e a perda 

de influencia social. 
12.8.1.Describe os cambios de-

mográficos da poboación española 

entre 1960 e 1975. 

12.8.2 Explica os movementos 

migratorios e as súas consecuencias 

12.8.3.  Identifica as cidades cun 

maior número de inmigrantes e 

cun crecemento maior. 

12.8.4..  Expón os cambios na 

estrutura social e profesional da 

poboación. 

12.8.5 Analiza a información de 

diversos mapas e recoñece o 

desequilibrio que amosan. 
12.8.6. Expón os factores que 

posibilitaron a entrada da sociedade 

española no consumismo e o cambio 

que se deu no modo de vida das 

persoas. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 12: A ditadura franquista 

(1939-1975). 

12.9. Especifica os grupos de o-

posición política ao réxime fran-

quista e comenta a súa evolución 

no tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.10. Representa unha liña do 

tempo desde 1939 ata 1975, e 

sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

12.11. Procura información de 

interese (en libros e internet) e 

elabora unha breve exposición 

sobre a cultura do exilio durante o 

franquismo. 

 

12.9.1. Describe a mobilización 

de forzas antifranquistas e as súas  

estratexias. 

12.9.2. Sintetiza a creación de 

organismos unitarios de 

oposición e os puntos que esixían 

para democratizar o réxime. 

12.9.3. Describe o incremento do 

terrorismo e a represión e as súas 

consecuencias 

12.9.4. Razoa por que o 

desenvolvemento económico e 

social difundiu uns valores e 

democráticos que fixeron 

imposible manter o franquismo 

sen Franco. 

 
 
 
 
12.11.1. Distingue entre a cultura 

chamada do nacionalcatolicismo  

e a cultura desenvolvida no exilio 

especialmente en América. 

12.11.2. Valora os esforzos por 

manter a lingua galega ao pesares 

da censura, e busca información 

sobre a Editorial Galaxia. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 13: Normalización 

democrática de España e 

integración en Europa (desde 

1975). 

13.1.  Explica as alternativas 

políticas que se propuñan tras a 

morte de  Franco, e quen defendía 

cada unha. 

 

 

 

 

 

 

13.2.  Describe o papel desem-

peñado  polo Rei durante a tran-

sición. 

13.3. Describe as actuacións 

impulsadas polo presidente de 

Goberno Adolfo Suárez para a 

reforma política do réxime 

franquista: lei para a reforma 

política de 1976, lei de amnistía 

de 1977, etc. 

 

 

 

13.4. Explica as causas e os 

obxectivos dos Pactos da 

Moncloa. 

 

13.1.1.Analiza a situación política 

española tras a morte de Franco, 

diferenciando entre inmobilis-

tas, reformistas e rupturistas. 

13.1.2..Sintetiza o fracaso de 

Arias Navarro e as distintas 

posicións dentro do franquismo 

respecto ao futuro político de 

España 
 

13.2.1. Explica a substitución de 

Arias Navarro por Adolfo Suárez. 

 

13.3.1. Explica en que consistiu a 

reforma política proposta por A-

dolfo Suárez e analiza as conce-

sións feitas aos inmobilistas. 

13.3.2. Explica o desmante-

lamento do franquismo a través 

da lei de amnistía, legalización de 

partidos políticos, liberdade sin-

dical, lei electoral… 
 

13.4.1. Explica que foron os 

Pactos da Moncloa e o contexto 

económico e social ao que 

respondían. 

 

1.  Explicar a configuración da 

escena política española tras a 

morte de Franco e os principais 

problemas do goberno de Arias 

Navarro. 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 13:  Normalización 

democrática de España e 

integración en Europa (desde 

1975). 

13.5. Explica o proceso de 

elaboración e aprobación da 

Constitucións de 1978 e as súas 

características esenciais. 

 
 
 
 
13.6.Describe como se esta-

bleceron as preautonomías de 

Cataluña e o País Vasco. 

 
 
 
13.7.Describe como se instaurou 

a autonomía para Galicia. 

 
 
 
 
 
 
13.8. Elabora un esquema coas 

etapas políticas desde 1979 ata a 

actualidade, segundo o partido no 

poder, e sinala os principais 

acontecementos de cada unha 

delas. 

13.5.1.Describe a elaboración da 

Constitución e as súas 

características principais.  

13.5.2. Elabora, a través da 

procura de información na 

Internet, un cadro dos principais 

dereitos individuais que outorga a 

Constitución.  

13.6.1.Explica as etapas 

diferenciadas da creación das 

Comunidades Autónomas e 

coñece a cronoloxía dos Estatutos 

de Autonomía. 

 
13.7.1.Explica o proceso político 

que desembocou no pacto pola 

autonomía en 1979, comentando 

previamente o texto “Pacto do 

Hostal” 

13.7.2. Coñece o Estatuto de 

autonomía de Galicia aprobado 

en 1981. 

13.8.1Expón o declive político da 

UCD e os síntomas de desgaste 

que se evidenciaron na súa 

segunda lexislatura.  

13.8.2. Relata a intención do 

golpe de Estado do 23-F, quen o 

promoveron e por que fracasou.  
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 13: Normalización 

democrática de España e 

integración en Europa (desde 

1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.8.3. Comenta un texto no que 

aparece o discurso do rei tras o 

intento de golpe de Estado del 23-

F 

13.8.4.Destaca as características 

principais das lexislaturas de 

goberno do Partido Socialista e as 

causas do seu desgaste. 

13.8.5.Identifica nun texto ( 

primeiro discurso de investidura)  

os problemas aos que se 

enfrontou o goberno socialista de 

Felipe González. 

13.8.6.Expón os elementos máis 

destacables das lexislaturas de 

goberno do PP (1996-2004) 

13.8.7.Describe os sucesos da 

estación de Atocha de Madrid e o 

seu impacto na opinión pública. 

13.8.8. Explica as actuacións e 

acontecementos máis importantes 

do goberno socialista presidido 

por José Luis Rodríguez 

Zapatero. (2004-2011). 

13.8.9. Analiza os problemas aos 

que tivo que facer fronte o 

goberno de Mariano Rajoy (2011-

2015). 

Congreso de Deputados.  
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 13: Normalización 

democrática de España e 

integración en Europa (desde 

1975). 

 
 
 
 
13.9.  Comenta os feitos máis 

salientables do proceso de 

integración en Europa e as 

consecuencias para España desta 

integración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
13.10. Analiza a evolución 

económica e social de España 

desde a segunda crise do petróleo  
en 1979 ata o comezo da crise 

financeira mundial de 2008. 

 

13.8.9. Explica o fin do biparti-

dismo tras as eleccións de 2015. 

Utiliza un gráfico cos escanos  do 

Congreso dos Diputados. 

13.9.1. Explica como 

evolucionou España desde a 

chegada de Fondos Comunitarios 

europeos e os seus efectos sobre a 

economía do país.  

13.9.2. Define que é o Estado de 

benestar e o gasto social público e 

compara a situación de España e 

da UE.  

13.9.3. Xustifica se a entrada de 

España na UE favoreceu o 

desenvolvemento económico e a 

consolidación do Estado do 

benestar. 
13.10.1. Utilizando un gráfico sobre 

a evolución do PIB, describe e 

explica os distintos ciclos de 

crecemento e de recesión da 

economía española entre 1979 e 

2008. 

13.10.2. Identifica e analiza os 

déficits crónicos do crecemento 

español. 
13.10.3.Sinala as transformacións 

que coñeceu a sociedade española 

nas última décadas (demografía, 

situación laboral, mentalidades, … 
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Avaliación Contidos Estándares de aprendizaxes 
Concreción  dos estándares de 

aprendizaxe 
Mínimos esixibles 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

Tema 13: Normalización 

democrática de España e 

integración en Europa (desde 

1975). 

 
 
 
 
 
 
13.11.  Analiza o impacto da 

ameaza terrorista sobre a nor-

malización democrática de Es-

paña, describe a xénese e evolu-

ción das organizacións terroristas 

que actuaron desde a transición 

democrática ata os nosos días 

(ETA, GRAPO, etc.) e reflexiona 

sobre outros temas relacionados: 

a cidadanía ameazada, os mo-

vementos asociativos de vítimas, 

a mediación en conflitos, etc. 

13.12. Representa unha liña do 

tempo desde 1975 ata os nosos 

días, e sitúa nela os principais 

acontecementos históricos. 

13.13. Explica a posición e o 

papel da España actual na Unión 

Europea e no mundo. 

13.10.4. Analiza a “Lei para a 

igualdade efectiva de Mulleres e 

Homes,( 2007). 

13.10.5. Traballa con gráficos e 

explica que é a violencia de 

xénero e analiza as causas. 

13.11.1.Partindo dun gráfico 

sobre vítimas de terrorismo, 

identifica os grupos terroristas e 

busca información sobre as súas 

orixes e a súa evolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.13.1. Xustifica se a entrada de 

España na Unión Europea 

proxectouna a nivel internacional. 

Busca información sobre grandes 

cumios nos que participe España. 

13.13.2. Analiza a presenza de 

España en América Latina. 

 

  



 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación                                                                

 

 No proceso de avaliación diferenciaranse tres pasos: 

 

1. Avaliación inicial para diagnosticar habilidades, actitudes, dificultades e coñecementos do 

alumnado respecto dos novos contidos que se van a tratar e para apreciar e valorar as diferenzas 

que existen no grupo. 

 

2. Avaliación formativa prestará especial importancia as actividades diarias realizadas na aula, 

ben sexan orais  o escritas, individuais o en grupo. Permite este proceso o análise e a valoración 

das producións do alumnado.  

 

3. Avaliación sumativa que servirá para comprobar ó grao de consecución dos obxectivos 

fixados .  

 

 Fomentarase a participación do alumnado no proceso avaliador. A autoavaliación e a 

coavaliación contribuirán a que o alumnado teña un coñecemento axustado das súas 

posibilidades, de os seus erros e da forma de superalos. 

 

 A avaliación non será un proceso pechado, senón que permitirá a aparición e a 

avaliación de resultados non previstos inicialmente. 

 

 A avaliación na Historia de España estruturarase en tres niveis: 

 

1. Traballo individual, no que se terán en conta aspectos como: a capacidade de descrición, de 

relación e de análise dos problemas históricos; a expresión e a comprensión dos mesmos tanto 

de forma oral como escrita; os conceptos específicos da historia; o desenvolvemento de 

actitudes cara a materia. 

 

2. O traballo en grupo, no que se fará especial fincapé porque permite unha distribución das 

tarefas, axuda á toma de responsabilidades persoais e enriquece a calidade das actividades. Polo 

tanto planificaranse actividades en grupo pequeno o grupo clase. Con esta metodoloxía ce 

comprobará a participación e o rigor nos debate e nas postas en común. 

 

3. O funcionamento da clase: os datos para a avaliación derivan dos dous niveis anteriores e 

proporcionan unha información xeral importante tanto para o profesor/a como para o titor/a. 

 

Os instrumentos de avaliación máis axeitados dentro desta planificación son: 

 

• A observación, que nos permitirá seguir o ritmo da clase en canto á adquisición das 

competencias básicas, como ás actitudes sociais máis relevantes, tales como a convivencia, 

a tolerancia, a solidariedade e a participación crítica. 

 

• As probas escritas reflectirán unicamente os contidos traballados e estableceranse nun 

contexto de negociación das mesmas co o alumnado a quen van orientadas. Os controis 

escritos faranse sempre que se rematen bloques de contidos por etapas cronolóxicas. Os 

exames axustarase ao modelo de selectividade. Así o alumnado a través de varios 

documentos (textos, gráficos, mapas, táboas, fotografías…)terán que facer un relatorio 

sobre unha cuestión ou cuestións.  

 

• Os traballos da clase permitirán un seguimento do nivel de organización que vaia acadando 

o alumnado: pescuda de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, 

corrección no emprego de información gráfica o estatística, etc. Alternaranse os traballos 

escritos con outros de exposición oral. 
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 En conclusión, a avaliación do alumnado en Historia debe demostrar que:  

 

• Recordan e seleccionan conceptos, informacións e procesos propios da materia e si os 

empregan de forma clara e coherente. 

• Aplican as destrezas necesarias para estudar materias históricos (fontes escritas 

primarias e secundarias), fontes orais, vestixios, material estatístico, audiovisiual, 

dixital, bibliografía, etc. coa finalidade de extraer e de comprender a información, de 

interpretala e de avaliala, distinguindo entre feito, opinión e xuízo. 

• Comparan distintos tipos de materiais e chegan a conclusións obxectivas. 

• Manifestan a capacidade de relacionar a información sobre o pasado recente con temas 

de actualidade. 

 

Ferramentas comúns para a avaliación competencial 

Rúbrica para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos e rúbrica para 

exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais (presentacións). 

Utilizaremos catro niveis de cualificación: excelente (4), moi ben (3), ben (2), regular 

(1). 

Para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos, utilizaranse os seguintes 

indicadores de logro: redacción, ortografía, extensión, contido, argumentación de ideas, 

presentación e limpeza, tempo de entrega. 

Para avaliar a exposición oral de traballos utilizando recursos dixitais, utilizaranse os 

seguintes indicadores do logro: presentación formal valorando as diapositivas (imaxes 

significativas, información precisa…), e  a expresión oral (non leída, fluída, interesante, 

creativa, vocabulario preciso…) 

Cualificación dos criterios de avaliación e recuperación 

 A avaliación será continua é dicir non haberá controis de recuperación, a materia se 

recupera de maneira progresiva ata acadar o aprendizaxe dos contidos mínimos, xa que estes  

vanse repetindo ó longo dos temas. 

Ferramenta de avaliación Peso na cualificación 

-Exames, mínimo dous (nota media igual ou superior a 4) 

-Por debaixo de 4, media ponderada. 1º exame, 10%, 2º exame 20%, 3º , 

30%... 

85 % 

-Actividades escritas e cuestións orais de cada unidade, que requiren 

traballo na casa o ampliación utilizando bibliotecas, internet… e a súa 

entrega nos prazos que se determinen.  Estas serán obrigatorias, non 

presentalas restará un punto. 
-A limpeza, o coidado e a orde nos traballos  

-Participación na clase: preguntas, comentarios de imaxes, gráficos, 

textos…  

-A realización dos traballos voluntarios que se propoñan.  

 

 

15% 
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 A cualificación de cada avaliación será o resultado de haber superado as probas escritas 

máis a cualificación do traballo persoal.  Haberá a lo menos dous exames por avaliaciónque 

representan o 85% da nota. O 15% restante  obterase do traballo e esforzo persoal do alumnado 

tanto na casa como na aula. Si os exames non se aproban, para subir nota co traballo persoal, 

será necesario que o alumnado haxa acadado un 4 en cada un deles. 

 A nota final de xuño,  será o resultado de calcular a media das notas das avaliacións 

aprobadas  con un 5, como mínimo. 

 Si nos controis  non se acada un 4, levarase a cabo unha avaliación continua dentro de 

cada trimestre. Iso significa que en cada exame tamén entrará a materia correspondente aos 

temas anteriores. Así, o segundo exame terá un valor dobre ao primeiro, o terceiro exame un 

valor triplo ao primeiro e así sucesivamente. Desta forma cada exame realizado supoñerá unha 

recuperación da materia anterior. Si unha avaliación non se aproba, os contidos da mesma 

entrarán no primeiro control da seguinte avaliación, e aplicarase o mesmo criterio de avaliación 

continua ponderada. 

 Se a cualificación é negativa en xuño haberá unha proba extraordinaria en setembro que 

representa o 100% da nota. Na proba extraordinaria  de Setembro entrará toda a materia 

desenvolvida ao longo do curso. As cuestións desta proba  elaboraranse seguindo o mesmo 

esquema de formulacións xa coñecido polo alumnado. 

Os controis escritos faranse en función dos contidos traballados e sempre que se 

rematen bloques de contidos por etapas cronolóxicas.  

Este ano aínda non sabemos como será a proba de acceso á universidade e polo tanto ,o 

tipo de exame seguirá sendo como o de anos anteriores “composición histórica” partindo de 

varios textos, imaxes, datos estatísticos... 

A asistencia a clase, o traballo dentro e fora da aula, a actitude con respecto á materia e 

dentro da aula serán aspectos importantes a considerar, á hora de cualificar. A dinámica de 

traballo dentro da aula e moi práctica, e polo tanto a participación do alumnado é fundamental. 

O alumnado pode perder o dereito a avaliación continúa cando haxa un abandono da 

asignatura. Considerase “abandono” cando incurran as circunstancias seguintes: non asistir a 

clase de maneira regular o faltar a clase (sen xustificación) o dobre de días que a materia ten por 

semana, sendo estas faltas computables para todo o ano e non para o trimestre. Cando non haxa 

un traballo continuado, tanto na clase como na casa, cando se amosen actitudes negativas fronte 

a materia o cara o profesorado….Este alumnado terá dereito a facer unha proba final de toda a 

materia en xuño e se non a supera, en setembro. 

Á hora de cualificar teranse en conta tamén, os seguintes aspectos:  

• Correcta exposición de contidos, utilización de léxico adecuado e claridade de conceptos.  

• Capacidade de síntese e de relacionar os diferentes aspectos estudados  
 

• Correcta utilización da lingua escrita así como da ortografía. (Penalizaranse tanto a defectuosa 

redacción como os faltas de ortografía . Penalizarase con 0,10 puntos cada erro ortográfico).  

 

• Capacidade de analizar e comentar documentos de análises (gráficas, táboas estatísticas, mapas, 

fotografías etc.) e de relacionalos correctamente cos temas estudados, extraendo a información 

que axude a comprendelos.  
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Recuperación da materia  pendente “Historia do Mundo Contemporáneo “ . 

 

 

 

Faranse dúas probas, unha despois da primeira avaliación, e a segunda, despois da 

segunda avaliación. Dividirase a materia de maneira proporcional. Aprobarase a materia cando 

nos dous exames a nota sexa igual o superior a 4. Si non se acada dita nota, no segundo parcial 

entrarán os contidos do primeiro. 

 Haberá outro exame extraordinario en setembro, para os que non superaron a materia en 

maio. 
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Concrecións metodolóxicas 

 

O obxectivo será acadar un aprendizaxe significativo entre o novo contido a aprender e 

o que xa sabe para posteriormente modificar os seus esquemas e construír novos coñecementos. 

 

 En cada unidade aparecen os contidos que o currículo específica, que ten como 

finalidade última acadar as competencias básicas. Estas preséntanse integradas e trabállanse 

conxuntamente, establecendo entre elas o maior número de vínculos posibles. 

 

 O aprendizaxe dos feitos, datos, realizarase mediante actividades que comportan unha 

memorización por repetición verbal, a cal será máis sinxela e produtiva se os feitos teñen un 

significado para o alumnado O aprendizaxe dos conceptos e os sistemas conceptuais realizarase 

por medio de actividades experienciais que potencien a actividade intelectual do alumnado. Para 

comprender un concepto estableceranse relacións significativas entre este e outros conceptos e 

supón unha comprensión gradual. Os contidos tamén de desenvolven cun conxunto de 

accións, que inclúen destrezas, técnicas, habilidades e métodos. Se partirá da presentación do 

modelo, explicando a continuación os pasos a seguir e realizándoos, aportando o profesor o 

profesora a axuda oportuna, se é necesario, e repetindo cada alumno e alumna as accións o 

secuencias de accións de maneira significativa ata que os faga dunha forma autónoma. 

Considerase que un procedemento está adquirido cando estea automatizado e diminúa a 

atención coa que se realiza. 

 

 En cada unidade didáctica haberá varias fases no seu desenvolvemento. Ó comezo de 

cada unidade desenvolveranse actividades de exploración dos coñecementos previos do 

alumnado; a continuación presentaranse actividades problemáticas, fomentaranse as respostas 

intuitivas, darase información, propondranse investigacións, extraeranse conclusións, etc; por 

último faranse xeneralizacións, aplicaranse os novos coñecementos ás novas situacións, 

levaranse a cabo a memorización comprensiva e a avaliación do progreso nos aprendizaxes. 

 

 Polo tanto, o esquema de traballo establecese en catro niveis: 

 

1. Síntese explicativa dos principais acontecementos de cada unidade. Son materiais facilitados 

polo profesor/a o polo libro de texto xunto con explicacións orais. 

 

2. Como se coñece o que acontece? É o traballo con fontes históricas o historiográficas. O 

traballo con textos e outros documentos identificando fontes primarias e secundarias. Traballo 

con datos estatísticos e gráficos. Traballo de localización utilizando mapas históricos. Nas 

últimas unidades pódese traballar con imaxes e textos literarios. 

 

3.Trátase de establecer relacións. Son actividades explicativas das causas. Pódese estudar en 

cada unidade algún caso o tema específico. 

 

4.Comprensión de procesos: síntese explicativa e cronolóxica, elaborada polo alumnado a partir 

do traballo realizado na clase. 

 

 Na ensinanza-aprendizaxe da Historia de España hai que ter en conta algunhas 

consideracións:  

 

• O ámbito temporal abarca todas as etapas históricas, de forma que non  permitirá acometer 

con profundidade a maioría dos temas. Máis como recolle literalmente o decreto da 

LOMCE  daremos  protagonismo as sociedades contemporáneas, de tal maneira que   dende 

a Prehistoria ata o século XVIII adicarase unicamente o primeiro mes.  

 

• Pretendese exercitar ó alumnado nos procedementos habituais do historiador: natureza, 

tipoloxía e importancia das distintas clases de fontes, análise e utilización crítica das 
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mesmas, contraste de interpretacións historiográficas e utilización de información 

procedente dos medios de comunicación de masas para chegar ó coñecemento da realidade 

actual.  

 

• Tratarase con obxectividade os temas de estudio e procurarase non emitir xuízos de valor. 

 

• Procurarase que a motivación sexa positiva, facendo cos temas de estudio conecten 

directamente cos intereses do alumnado, ó achegamento á problemas do seu entorno.. 

 

 

 

Materiais e recursos didácticos  

 

Os materiais utilizados serán: 

 

• O caderno da clase 

• Material cartográfico 

• Material audiovisual e dixital 

• Material impreso 

• O uso de internet. O profesorado indicará aquelas páxinas web, más axeitadas. 

• Utilizarase as TIC para facer exposicións na aula, tanto por parte do profesorado como 

do alumnado. Ademais o correo electrónico será unha ferramenta mais na comunicación 

entre o profesorado e o alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 


