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1º BACHARELATO. Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

O estudo da materia de Historia do Mundo Contemporáneo é esencial para o coñecemento e a 

comprensión do mundo actual. Non menos importante é o seu carácter formativo, xa que desenvolve 

capacidades e técnicas intelectuais propias do pensamento abstracto e formal, tales como a observación, 

a análise, a interpretación, a capacidade de comprensión e o sentido crítico.  

A cronoloxía debe ser o eixe do coñecemento histórico, porque non hai historia sen 

acontecementos, e no histórico está presente a idea de cambio, e precisamente para explicar tal cambio 

debemos recorrer á multiplicidade de sectores que compoñen a vida cotiá. 

Os contidos de Historia do Mundo Contemporáneo arrancan dun estudo do Antigo Réxime e a 

súa crise e, a partir da Revolución Industrial e as súas consecuencias, chegan ao século XX, facendo 

especial fincapé na Europa de entreguerras e na segunda Guerra Mundial, establecendo unha 

caracterización específica do mundo desde os anos cincuenta do século XX ata o mundo actual, definido 

polas áreas xeopolíticas e culturais, dentro da globalización, cos conflitos que o caracterizan, sen pasar 

por alto o final do bloque comunista e as novas relacións internacionais xurdidas despois dos atentados 

de Nova York ou o xurdimento do radicalismo islámico. Ao tratar de analizar tales feitos, a historia 

enriquécese coas achegas doutras disciplinas e mesmo coas conclusións da investigación xornalística 

dos acontecementos. Podemos incluír tamén a análise noutros idiomas, o uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación, a crítica dos medios de comunicación, a reflexión sobre a diversidade 

cultural, a historia oral ou a comparación con novelas históricas deses feitos históricos. 
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Contribución  da materia ás competencias básicas 

 

✓ Competencia en comunicación lingüística  

 Áchase vinculada á análise dos diferentes tipos de fontes históricas, o cal implica non só 

coñecer e utilizar un vocabulario específico da área de coñecemento, senón cotexar información, 

comprendela, elaborar sínteses e comentarios e expoñer ideas propias. 

✓ A competencia de aprender a aprender  

 Constitúe un elemento fundamental debido á necesidade de utilizar no traballo diario da materia 

diferentes ferramentas de aprendizaxe, como esquemas, mapas conceptuais ou eixes cronolóxicos. 

✓ Tecnoloxías da Información e da Comunicación  

 Concíbese como unha peza clave da aprendizaxe: por unha parte, como medio de acceso a 

información histórica en tarefas de indagación; por outra, como conxunto de ferramentas técnicas 

para construír información (liñas do tempo dixitais, software para creación de mapas conceptuais, 

etc.). . A utilización de información procedente da rede ha de ir parella ao desenvolvemento dun 

pensamento crítico que permita discernir a súa veracidade e rigor científico 

✓ .Competencias sociais e cívicas 

 Os propios contidos de Historia do Mundo Contemporáneo contribúen ao desenvolvemento 

delas dado que axudan a comprender conceptos como os dereitos humanos, a diversidade cultural e 

social ou a importancia das institucións democráticas, reforzando así a conciencia social e cidadá, 

favorecendo a participación social e a comprensión e o respecto ás diferenzas sociais e culturais. 

✓ Competencia da conciencia e expresións culturais,  

 

 A arte e as diferentes manifestacións culturais se encontran integradas como parte da propia 

historia dos pobos e como fonte histórica sobre estes. A súa comprensión favorece a súa valoración 

positiva e de aí o respecto cara aos bens de interese histórico-artístico e o patrimonio cultural.  

 

✓ Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

 Ao abordarse o estudo da evolución técnica e económica das sociedades foméntase o 

desenvolvemento da mesma. 

 

✓ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

✓  

 Desenvolvese ao tratar sobre os cambios tecnolóxicos, o seu impacto na vida cotiá e a súa 

contribución á evolución das sociedades, en particular os asociados ás distintas revolucións industriais, 

contribúese ao desenvolvemento da, conseguindo unha formación integral que valore a importancia da 

interacción entre ciencia e tecnoloxía e a súa achega á historia.  
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Relación entre os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

Obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, utilizando fontes 

primarias ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociais e culturais. 

CSC 

CAA 

CCL 

CCEC 

Elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo 

Réxime. 

CSC 

CAA 

CCL 

Explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan a economía, a 

poboacióne a sociedade. 

CSC 

CAA 

CCL 

Analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século 

XVIII. 

CSC 

CAA 

CCL 

Describe as características do parlamentarismo inglés a partir de fontes históricas. 
CSC 

CCEC 

CCL 

Distingue as revolucións inglesas do século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime. 

CSC 

CCEC 

CCL 

Enumera e describe as ideas da Ilustración e as do Liberalismo de comezos do 

século XIX. 

CSC 

CCEC 

CCL 

Establece as semellanzas e as diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

CSC 

CCEC 

CCL 

Sitúa en mapas de Europa os países ou reinos en función dos conflitos en que 

interveñen. 

CSC 

CAA 

CD 

Distingue e caracteriza obras de arte do Rococó. 

CSC 

CCEC 

CCL 

CAA 

Identifica as causas da primeira Revolución Industrial 
CSC 

CAA 

CCL 

Explica razoadamente a evolución cara á segunda Revolución Industrial. 
CSC 

CAA 

CCL 

Analiza comparativa e esquematicamente as dúas revolucións industriais. 
CSC 

CAA 

CCL 

Localiza nun mapa os países industrializados e as súas rexións industriais. 
CSC 

 CAA 

 CD 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Analiza aspectos que expliquen o desenvolvemento económico do sector industrial 

dos primeiros países industrializados, a partir de fontes historiográficas 

CSC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

Debate en torno ao éxito ou o fracaso da industrialización en España e en Galicia 
CSC 

CAA 

 

Sinala os cambios sociais máis relevantes do século XIX asociándoos ao proceso da 

Revolución Industrial. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Describe a partir dun plano a cidade industrial británica. 
CSC 

CAA 

CCL 

Identifica en imaxes os elementos propios da vida nunha cidade industrial do séculoXIX. 
CSC 

CAA 

CCL 

Comenta mapas que expliquen a evolución da extensión das redes de transporte: 

ferrocarril, estradas e canles. 

CSC 

CCL 

CD 

Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles solucións a 

partir de fontes históricas. 

CSC 

CAA 

CCL 

Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo 

utópico, socialismo científico e anarquismo. 

CSC 

CAA 

CCL 

Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro. 
CSC 

CCL 

Realiza eixes cronolóxicos que inclúan diacronía e sincronía dos acontecementos da 

primeira metade do século XIX. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

Identifica xerarquías causais na guerra de independencia dos Estados Unidos a partir de 

fontes historiográficas 

CSC 

CCL 

CAA 

Explica as causas da Revolución Francesa de 1789. 
CSC 

CCL 

Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa. 
CSC 

CCL 

CAA 

Identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio Napoleónico. 
CSC 

CAA 

CD 

Analiza as ideas defendidas e as conclusións do Congreso de Viena, e relaciónaas 

coas súas consecuencias. 

CSC 

CCL 

CAA 

Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848. 
CSC 

CCL 

Describe e explica a unificación de Italia e a de Alemaña a partir de fontes gráficas. 
CSC 

CCL 

CD 

Establece as características propias da pintura, a escultura e a arquitectura do 

Neoclasicismo e o Romanticismo a partir de fontes gráficas. 

CSC 

CCEC 

CCL 

CAA 

Realiza un friso cronolóxico explicativo da independencia das colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século XIX 

CSC 

CMCCT 

CAA 
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Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

básicas 

Realiza un diagrama en que se expliquen as cadeas causais e os procesos dentro do 

período de finais do século XIX e comezos do XX. 

CSC 

CAA 

Elabora un eixe cronolóxico con feitos que explican a evolución durante a segunda 

metade do século XIX de Inglaterra, Francia, Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, 

Rusia, os Estados Unidos e Xapón. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

 

Explica a partir de imaxes as características que permiten identificar a Inglaterra 

vitoriana. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

Analiza textos relativos á época de Napoleón III en Francia. 

CSC 

CAA 

CCL 

Identifica e explica razoadamente os feitos que converten Alemaña nunha potencia 

europea durante o mandato de Bismarck. 

CSC 

CAA 

CCL 

Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da 

segunda metade do século XIX. 

CSC 

CAA 

CCL 

Localiza nun mapamundi as colonias das potencias imperialistas 
CSC 

CD 

CAA 

Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, imperialismo e 

a Gran Guerra de 1914. 

CSC 

CAA 

CCL 

Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada. 
CSC 

CCL 

Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial. 
CSC 

CAA 

CCL 

Comenta símbolos conmemorativos vinculados á I Guerra Mundial. 
CSC 

CCL 

Analiza e explica as etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

Extrae conclusións de gráficos e imaxes sobre as consecuencias da I Guerra Mundial. 
CSC 

CAA 

CCL 

Explica as características do período de Entreguerras a partir de manifestacións artísticas e 

culturais de comezos do século XX. 

CSC 

CCL 

Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917. 
CSC 

CCL 

Compara a Revolución Rusa de febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 
CSC 

CAA 

CCL 

Explica os acordos dos tratados de paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo. 

CSC 

CCL 

CAA 

Analiza o papel que xoga a Sociedade de Nacións nas relacións internacionais, a partir de 

fontes históricas. 

CSC 

CCL 

Interpreta imaxes da Gran Depresión. 

 

CSC 

CCL 
CAA 

CD 
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Estándares de aprendizase 
Competencias 

básicas 

Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929. 
CSC 

CCL 

CMCCT 

Compara o fascismo italiano e o nazismo alemán 
CSC 

CCL 

Distingue símbolos dos fascismos europeos da primeira metade do século XX. CSC 

Analiza a partir de fontes contrapostas as relacións internacionais anteriores ao estoupido 

da II Guerra Mundial. 

CSC 

CAA 

CCL 

Identifica e explica as causas desencadeadores da II Guerra Mundial a partir de fontes 

históricas. 

CSC 

CAA 

CCL 

Explica as etapas da II Guerra Mundial tanto na fronte europea como na guerra do 

Pacífico. 

CSC 

CAA 

CCL 

Analiza o desenvolvemento da II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
CSC 

CAA 

CCL 

Describe as consecuencias da II Guerra Mundial. 
CSC 

CAA 

CCL 

Analiza imaxes que explican o Holocausto levado a cabo pola Alemaña nazi. 
CSC 

CAA 

CD 

Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial. 
CSC 

CAA 

CCL 

Sintetiza textos que explican a intervención da ONU nas relacións internacionais e nos 

asuntos de descolonización. 

CSC 

CCL 

CAA 

Localiza nun mapa os países que formaban os bloques comunista e capitalista. 
CSC 

CD 

Identifica e explica os conflitos da Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

Selecciona símbolos e imaxes que se identifiquen co mundo capitalista e o mundo 

comunista. 

CSC 

Extrae conclusións dos textos, imaxes, mapas e gráficas que expliquen a evolución de 

ambos os bloques enfrontados na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence e algúns 

motivos que explican esa pertenza. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

Explica algunhas características da economía capitalista a partir de gráficas. 
CSC 

CCl 

CMCCT 

Explica algunhas características da economía comunista a partir de gráficos. 
CSC 

CCL 

CMCCT 

Establece razoadamente e comparativamente as diferenzas entre o mundo capitalista e o 

comunista. 

CSC 

CCL 

Identifica formas políticas do mundo occidental e do mundo comunista. 
CSC 

CCL 

Localiza nun mapa as zonas afectadas pola descolonización e os seus conflitos. CD 

Establece de xeito razoado as causas, os feitos e os factores que desencadean e explican 

o proceso descolonización. 

 

CSC 

CCL 
CAA 
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Estándares de aprendizase 
Competencias 

básicas 

Identifica e compara as características da descolonización de Asia e de África. CSC 

CCL 

Explica as actuacións da ONU no proceso descolonizador a partir de fontes históricas. CSC 

CCL 

Analiza as características dos países do terceiro mundo a partir de gráficas. CSC 

CCL 

CMCCT 

Localiza nun mapa os países do terceiro mundo. CSC 

CD 

Analiza textos e imaxes do Movemento de Países Non Aliñados e dos países 

subdesenvolvidos. 

CSC 

CCL 

Explica a evolucións das relacións entre os países desenvolvidos e os países en vías de 

desenvolvemento, comparando a axuda internacional coa intervención neocolonialista. 

CSC 

CCL 

CAA 

Localiza nun mapa as repúblicas exsoviéticas e os países formados tras a caída do 

muro de Berlín. 

CSC 

CD 

Elabora un eixe cronolóxico  que ordena os acontecementos que explican a desintegración 

da URSS, a formación da CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

CSC 

CMCCT 

Compara os países dos Balcáns desde os anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 

situación. 

CSC 

CAA 

CD 

CCL 

Describe os trazos políticos e socioeconómicos da URSS desde a época de Breznev ata a 

de Gorbachov. 

CSC 

CCL 

Elabora un cadro sinóptico sobre a situación política e económica das repúblicas 

esxoviéticas a a CEI- Federación Rusa. 

CAA 

CMCCT 

Analiza imaxes que reflicten a caída do muro de Berlín CSC 

CCL 

Explica as novas relacións das repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. CSC 

CCL 

Describe comparativamente a evolución política dos países de Europa central e oriental 

tras a caída do muro de Berlín. 

CSC 

CCL 

Describe e analiza as causas, o desenvolvemento e as consecuencias da guerra dos 

Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia 

CSC 

CCL 

Enumera as liñas de pensamento económico do mundo capitalista na segunda metade do 

século XX. 

CSC 

CCL 

Explica o modelo capitalista dun país elaborando información a partir dunha procura 

guiada en internet. 

CSC 

CAA 

CCL 

Identifica razoadamente as características e símbolos do Estado do benestar. CSC 

CCL 

Elabora eixes cronolóxicos sobre o proceso de construción da Unión Europea. CSC 

CMCCT 

Relaciona razoadamente as institucións da Unión Europea cos obxectivos que esta 

persegue. 

CSC 

CCL 

Realiza un eixe cronolóxico dos feitos máis significativos de tipo político, social e 

económico dos Estados Unidos desde os años 60 aos 80. 

CSC 

CMCCT 

Selecciona e presenta mediante mapas ou redes conceptuais información referida aos 

Estados Unidos entre 1960 e 2000. 

CSC 

CAA 

CCL 
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Estándares de aprendizase 
Competencias 

básicas 

Establece razoadamente as características e os símbolos que explican aspectos singulares 

do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

CSC 

CD 

CAA 

Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo 

de información existente en internet e noutros medios dixitais. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

Elabora un breve informe sobre as relacións entre inmigración e globalización a partir de 

fontes históricas. 

CSC 

CD 

CCL 

CSIEE 

Extrae conclusións de imaxes e material videográfico relacionados co mundo actual. 
CSC 

CD 

CCL 

Realiza unha procura guiada en internet sobre a ameaza terrorista, organizacións que a sustentan, 

actos máis relevantes (11-S de Nova York, 11-M de Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus símbolos 

e as repercusións na sociedade (cidadanía ameazada, asociacións de vítimas, mediación en 

conflitos, etc.), e analiza e comunica a información máis relevante. 

CCL 

CAA 

Identifica os retos actuais da Unión Europea a partir de novas xornalísticas seleccionadas. 
CSC 

CCL 

CAA 

Explica comparativamente os desaxustes da Unión Europea na relación con outros países 

ou áreas xeopolíticas. 

CSC 

CCL 

CAA 

Elabora mapas conceptuais sobre os trazos da sociedade norteamericana, agrupados en 

política, sociedade, economía e cultura. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

Describe os principais movementos políticos, económicos, sociais e culturais da 

Hispanoamérica actual. 

CSC 

CCL 

CAA 

Enumera e explica os trazos económicos, políticos, relixiosos e sociais do mundo 

islámico, e localiza nun mapa os países que o forman na actualidade. 

CSC 

CD 

CCL 

CAA 

Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre os principais países 

do continente africano. 

CSC 

CCL 

CAA 

Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais de China e a India. 
CSC 

CCL 

CAA 

Compara aspectos económicos, políticos, relixiosos e sociais entre países emerxentes de 

Asia e África 

CSC 

CMCCT 

CAA 

Recoñece que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 

CSC 

CMCCT 

CAA 

Localiza e selecciona na información escrita e gráfica salientable utilizando fontes 

primarias e secundarias, e analiza a súa credibilidade. 

CD 

CAA 

CCL 

Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario. 
CSC 

CCl 
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OBXECTIVOS  PARA O CURSO 

 

• Explicar, situándonos axeitadamente non tempo e non espazo, feitos e acontecementos relevantes dá 

Historia do Mundo Contemporáneo, valorando a súa significación non proceso histórico e a súas 

repercusións non presente.  

 

• Comprender principais procesos económicos, sociais, políticos e culturais que configuran a historia 

recente, identificando os seus trazos máis significativos e analizando os factores que os conforman.  

 

• Adquirir unha visión global do mundo contemporáneo e dous seus problemas á luz dos antecedentes 

históricos, superando enfoques eurocéntricos e parciais, comprendendo as súas relacións de 

independencia e a interrelación de factores (políticos, económicos, tecnolóxicos...) que se dan nel e 

analizando a función que cumpren as institucións supranacionais.  

 

• Empregar con propiedade a terminoloxía básica acuñada pola historiografía e realizar actividades de 

indagación e de síntese nas que se analicen, contrasten e integren informacións diversas, valorando 

o papel dás fontes e a labor do historiador.  

 

• Comprender a historia como unha ciencia aberta á información e ós cambios que brindan as novas 

tecnoloxías. 

 

• Argumentar as propias ideas sobre a sociedade e revisalas de forma crítica tendo en conta novas 

informacións, corrixindo estereotipos e prexuízos e entendendo o análise histórico como un proceso 

en constante reelaboración. 

 

• Buscar, seleccionar e interpretar información procedente de fontes diversas ( o contorno, 

documentos históricos, representacións iconográficas, medios de comunicación, etc); tratala de 

forma rigorosa para obter información histórica relevante, relacionándoa cos coñecementos 

adquiridos para redactar textos rigorosos de contido histórico. 

 

• Planificar e realizar informes ou breves investigacións escolares, de xeito individual ou en grupo, 

nos que se integren informacións diversas, facendo referencia á súa procedencia, así como aos 

diferentes enfoques históricos. Presentar resultados de forma oral e escrita utilizando as tecnoloxías 

da comunicación. 

 

• Participar de forma ordenada en debates e discusións sobre problemas controvertidos do mundo 

contemporáneo e da actualidade, argumentar as propias ideas e incorporar as doutras persoas para 

chegar a conclusións que obteñan un maior consenso, sen esquecer o dereito a discrepar e a que se 

escoiten as diferentes opinións. 

 

• Valorar positivamente os conceptos de democracia, liberdade, igualdade e solidariedade ante os 

problemas sociais, asumindo o compromiso coa defensa dos valores democráticos ante situacións de 

discriminación e de inxustiza, en especial as relacionadas cos dereitos humanos e a paz. 
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Unidades temáticas 

1. O Antigo Réxime 

 

• As bases do Antigo Réxime 

• Transformacións no Antigo Réxime: economía, poboación e sociedade. 

• Revolucións e parlamentarismo en Inglaterra. 

• pensamento da Ilustración 

• nacemento dos EE:UU 

• Relacións internacionais: equilibrio europeo. 

 

2. As Revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

 

• A Revolución Industrial en Gran Bretaña. 

• A expansión da industrialización. 

• Capitalismo e sociedade de clases. 

• Cara a unha sociedade urbana e industrial. 

 

3. A crise do Antigo Réxime 

 

• A Revolución Francesa (1789-1799). 

• O Imperio Napoleónico 

• Congreso de Viena e absolutismo.  

• Revolucións liberais ou burguesas de 1820,1830 e 1848. O caso español. 

• O Nacionalismo: unificación de Italia e Alemaña. 

• Independencia das colonias hispano-americanas. 

• Cultura e Arte: Europa entre o neoclasicismo e o romanticismo. 

 

4. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro (1800-1914) 

 

▪ As orixes do movemento obreiro 

▪ As grandes correntes ideolóxicas do obrerismo. 

▪ A época da Primeira Internacional (1864-1881) 

▪ Sindicatos de masas e partidos obreiros (1881-1914) 

▪ A Segunda Internacional. 

 

5. A dominación europea do mundo (1870-1914) 

 

• Un novo marco económico. 

• Evolución dos principais Estados en Europa, América e Asia. 

• Imperialismo e a súas causas. 

• A repartición do mundo. 

• A organización dos imperios colonias. 

 

6. A Primeira Guerra Mundial 

 

• As grandes potencias europeas. 

• As causas da guerra: A Paz Armada (1905-1914). 

• O desenvolvemento do conflito. 

• A paz dos vencedores. 

• As consecuencias da guerra. 

• A incorporación da muller ao traballo asalariado. O voto feminino. 



12 

Programación 2019/20   1º Bach.  Dto Xeografía e Hª      IES Ribeira do Louro    

7. A Revolución soviética e a URSS (1917-1941) 

 

• A Rusia tsarista. 

• A revolución de febreiro de 1917. 

• A revolución de outubro de 1917. 

 

8. Prosperidade, crise e depresión no período de entreguerras 

 

• O legado da Primeira Guerra Mundial. 

• Os Estados Unidos: da prosperidade á crise. 

• Da crise estadounidense á recesión internacional. 

• As políticas de recuperación económica. 

 

9. Os réximes totalitarismos  na Europa de entreguerras (1918-1939) 

 

• Os problemas da posguerra. 

• Que é o fascismo? 

• A Italia fascista (1922-1939). 

• Da República de Weimar (1918- 1933) á  Alemaña nazi (1933-1939) 

• O stalinismo soviético 

 

10. A Segunda Guerra Mundial  (1939-1945) 

 

• Causas da Segunda Guerra Mundial. 

• O desenvolvemento da guerra. 

• Europa baixo o dominio nazi. 

• As consecuencias da guerra. 

 

11. Un mundo bipolar (1945-1991) 

 

• A formación de  bloques antagónicos. 

• Os conflitos da Guerra Fría. 

• Os anos de coexistencia pacífica. 

• Evolución da economía mundial de posguerra. 

• Características sociais e culturais de dous modelos políticos diferentes: comunismo e 

capitalismo. 

 

12. Descolonización e Terceiro Mundo 

 

• As causas da descolonización. 

• Etapas e modelos de descolonización 

• Desenvolvemento do proceso descolonizador: papel da ONU. 

• O terceiro mundo e o Movemento de Países Non Aliñados. 

• Relacións entre os países desenvolvidos e non desenvolvidos; nacemento da axuda 

internacional. 

 

13. A crise do bloque comunista 

 

• A URSS e as democracias populares. 

• Irrupción de M. Gorbachov: Perestroika e Glasnost. 

• Desintegración da URSS: CEI- Federación Rusa e as novas repúblicas exsoviéticas. 

• Caída do muro de Berlín. 

• Problemas dos Balacáns: Guerra de Iugoslavia. 
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14. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

 

• A sociedade capitalista: Estado do benestar 

• Cara a construción de Europa: proceso, obxectivos e principais institucións. 

• Evolución dos Estados Unidos: dos anos 60 aos 90. 

• Xapón e os novos países asiáticos industrializadores. 

 

15. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 

 

• Globalización e medios de comunicación. 

• A amenaza terrorista nun mundo globalizado 

• Europa: reto e unión 

• A sociedade norteamericana tras os atentados do 11 de setembro de 2001. 

• Hispanoamérica: situación actual 

• O mundo islámico na actualidade. 

• África islámica, subsahariana e Sudáfrica. 

• India e China do século XX ao XXI: evolución política, económica, social e de 

menttalidades. 
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Temporalización 

 

Primeira avaliación  (setembro – decembro) 

 

1. O Antigo Réxime 

2. As Revolucións industriais e as súas consecuencias sociais 

3. A crise do Antigo Réxime 
 

4. Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro (1800-1914) 

5. A dominación europea do mundo (1870-1914) 

 

Segunda avaliación  (xaneiro- marzo) 

 

1. A Primeira Guerra Mundial 
 

2. A Revolución soviética e a URSS (1917-1941) 
 

3. Prosperidade, crise e depresión no período de entreguerras 
 

4. Os réximes totalitarismos  na Europa de entreguerras (1918-1939) 
 

5. A Segunda Guerra Mundial  (1939-1945) 

 

 

Terceira avaliación  ( abril- xuño) 

 

6. Un mundo bipolar (1945-1991) 

7. Descolonización e Terceiro Mundo 

8. A crise do bloque comunista 

9. O mundo capitalista na segunda metade do século XX 

10. O mundo actual desde unha perspectiva histórica 
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción dos estándares Mínimo esixible 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.O Antigo Réxime 

B1.1Extrae os trazos do Antigo Réxime dun 

texto proposto que os conteña. 

B1.2. Obtén e selecciona información escrita e 

gráfica relevante, utilizando fontes primarias 

ou secundarias, relativa ao Antigo Réxime. 

B1.3. Clasifica os trazos doAntigo Réxime en 

aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociais e culturais. 

B1.4.Elabora mapas conceptuais que explican 

os trazos característicos do Antigo Réxime. 

B1.5. Explica as transformacións do Antigo 

Réxime que afectan a economía, a poboación e 

a sociedade. 

B1.6. Analiza a evolución dos trazos do Antigo 

Réxime do século XVII e o século XVIII. 

B1.7. Describe as características do 

parlamentarismo inglesa partir de fontes 

históricas. 

B1.8. Distingue as revolucións inglesas do 

século XVII como formas que promoven o 

cambio político do Antigo Réxime. 

B1.9.Identifica xerarquías causais na guerra de 

independencia dos Estados Unidos a partir de 

fontes historiográficas. 

B1.10. Enumera e describe as ideas da 

Ilustración e as do Liberalismo de comezos do 

século XIX. 

B1.11. Establece as semellanzas e as 

diferenzas entre as ideas da Ilustración e o 

Liberalismo de comezos do século XIX. 

B1.12.  Sitúa en mapas de Europa os países ou 

reinos en función dos conflitos en que 

interveñen. 

B1.13. Distingue e caracteriza obras de arte do 

Rococó. 

 

1. Identifica e describe os dereitos 

señoriais e as obrigas campesiñas cara 

ao señor no século XVII e as súas 

consecuencias económicas nun texto 

legal. 

2. Identifica e describe os poderes do 

monarca no marco do absolutismo 

monárquico.  

3. Xustifica a periodicidade da 

mortalidade durante o Antigo Réxime, 

interpretando un esquema das crises 

de subsistencia e un gráfico das crises 

demográficas periódicas. 

4. Recoñece, a partir da interpretación 

dun gráfico, a estrutura social do 

Antigo Réxime e as posibilidades de 

ascenso social que existían 

5. Identifica e describe a posición 

económica da burguesía no século 

XVIII.  

6. Caracteriza  a revolución inglesa do 

século XVII e o cambio da monarquía 

absoluta pola monarquía parlamentaria 

7. Distingue a distribución territorial nun 

mapa tralo Tratado de Utrecht e o 

equilibrio europeo. 

8. Recoñece O arrandeadoiro, de 

Fragonard, como unha obra clave do 

Rococó 

 

1. Coñecer o réxime político absolutista 

e relacionalo cun modelo social e 

político concreto. 

2. Distinguir as razóns e os factores da 

crise do Antigo Réxime. 

3. Entender a importancia da Ilustración 

como movemento sociopolítico, a súa 

difusión por Europa e a aplicación 

política do despotismo ilustrado. 

4. Valorar de forma crítica os cambios 

acontecidos tanto na mentalidade 

como nos planos político, económico e 

social que posibilitaron a aparición das 

sociedades contemporáneas. 

5. Analizar o parlamentarismo inglés do 

século XVII 

6. Comprender o proceso de 

independencia de Estados Unidos. 

7. Identificar nun mapa a distribución de 

Europa tralo tratado de Utrecht. 

 

 

 

Concreción dos estándares de aprendizaxe 
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción do estándar Mínimo esixible 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. As Revolucións 

industriais e as súas 

consecuencias 

sociais 

B2.1. Identifica as causas da primeira 

Revolución Industrial. 

B2.2. Explica razoadamente a evolución 

cara á segunda Revolución Industrial. 

B2.3. Analiza comparativa e 

esquematicamente as dúas revolucións 

industriais. 

B2.4. Localiza nun mapa os países 

industrializados e as súas rexións 

industriais. 

B2.5. Analiza aspectos que expliquen o 

desenvolvemento económico do sector 

industrial dos primeiros países 

industrializados, a partir de fontes 

historiográficas. 

B2.6. Debate en torno ao éxito ou o 

fracaso da industrialización en España e 

en Galicia. 

B2.7. Sinala os cambios sociais máis 

relevantes do século XIX asociándoos ao 

proceso da Revolución Industrial. 

B2.8. Describe a partir dun plano a 

cidade industrial británica. 

B2.9. Identifica en imaxes os elementos 

propios da vida nunha cidade industrial 

do século XIX. 
B2.10. Comenta mapas que expliquen a 

evolución da extensión das redes de 

transporte: ferrocarril, estradas e canles. 

B2.11. Explica as causas e consecuencias das 

crises económicas e as súas posibles 

solucións a partir de fontes históricas. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias dos cambios, valoración 

crítica... Por exemplo: sistema 

Norfolk, Leis de cerramento en 

Inglaterra, Adam Smith (Ensaio... a 

riqueza das nacións); Dickens... etc 

 

2. Traballo con datos estatísticos e 

gráficos: produción, rendementos, 

crecemento económico, cambios 

tecnolóxicos..... 

 

3. Traballo con datos estatísticos e 

gráficos: incremento da 

produtividade na Segunda 

Revolución Industrial e  incremento 

da actividade económica mundial 

 

4. Establece relacións entre  o cambio 

político, o cambio económico e o 

cambio social.  

 

5. Actividades explicativas das causas. 

6. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa a partir do 

traballo realizado na clase. 

 

1. Determinar os factores que 

posibilitaron a Revolución Industrial. 

2. Analizar as innovacións producidas 

na Revolución Industrial nos 

transportes e nas comunicacións  e 

explicar a evolución cara a segunda 

Revolución Industrial. 

3. Extraer conclusións das gráficas e 

cadros demográficos inseríndoos no 

contexto histórico da Revolución 

Industrial. 

4. Analizar os elementos básicos do 

capitalismo como sistema 

económico. 

5. Establecer relacións entre  o cambio 

político, o cambio económico e o 

cambio social 
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción do estándar Mínimo esixible 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

1. A crise do 

Antigo Réxime 

B3.1. Realiza eixes cronolóxicos que 

inclúan diacronía e sincronía dos 

acontecementos da primeira metade do 

século XIX. 

B3.2. Explica as causas da Revolución 

Francesa de 1789. 

B3.3.Explica esquematicamente o 

desenvolvemento da Revolución 

Francesa. 
B3.4. Identifica nun mapa histórico a 

extensión do Imperio Napoleónico. 

B3.5. Analiza as ideas defendidas e as 

conclusións do Congreso de Viena, e 

relaciónaas coas súas consecuencias. 

B3.5. Compara as causas e o 

desenvolvemento das revolucións de 1820, 

1830 e 1848. 

B3.6. Describe e explica a unificación de 

Italia e a de Alemaña a partir de fontes 

gráficas. 

B3.7. Establece as características propias da 

pintura, a escultura e a arquitectura do 

Neoclasicismo e o Romanticismo a 

partir de fontes gráficas. 

B3.8. Realiza un friso cronolóxico explicativo 

da independencia das colonias 

hispanoamericanas ao comezo do século 

XIX. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias. Por 

exemplo: Declaración de dereitos do 

home e do cidadán de 1789; La 

Constitución de        Francia de 1791; 

concepto de nación de Mazzini; 

discurso de Bismarck de 1862. 

2. Traballo de localización utilizando 

mapas históricos: La Europa do 

Congreso de Viena. 

3. Análise de mapas da Europa de 1820, 

das revolucións liberais de 1820, 

1830 e 1848, das unificacións alemá 

e italiana e o proceso emancipador de 

Hispanoamérica. 

4. Localiza os valores democráticos nos 

textos históricos da Revolución 

Francesa. 
5. Establecemento de  relacións entre o 

cambio político, o cambio económico e o 

cambio social. 

6. Actividades explicativas das causas. 

7. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa a partir do 

traballo realizado na clase. 

 

1. Entender os conceptos de liberalismo e 

constitucionalismo. 

2. Explicar as causas, o desenvolvemento e 

as consecuencias da Revolución 

Francesa. 

3. Saber explicar as causas e consecuencias 

do Congreso de Viena e a Restauración. 

4. Entender as causas e o desenvolvemento 

da independencia deHispanoamérica. 

5. Localizar o Romanticismo no espazo, 

valorar a súa importancia histórica e 

recoñecer os seus principais 

representantes no plano artístico. 

6. Identificar os principais trazos do 

nacionalismo e comprender a súa 

importancia na evolución histórica do 

século XIX. 

7. Recoñecer as vagas revolucionarias 

como unha reacción ante a 

Restauración e entender a 

importancia que tiveron para a 

superación definitiva do Antigo 

Réxime. 

8. Comprender os procesos de 

unificación de Italia e Alemaña e 

localizar os principais actores e 

etapas do proceso. 

 

 

4. Orixes e 

desenvolvemento do 

movemento obreiro 

(1800-1914) 

 

 

B4.1.Compara as correntes de pensamento 

social da época da Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico e 

anarquismo. 

B4.2.Distingue e explica as 

características dos tipos de 

asociacionismo obreiro. 

1. Traballo con textos e outros documentos 

identificando fontes primarias e 

secundarias, indicios e evidencias do 

cambio, valoración crítica...: Por 

exemplo:Marx ( O Manifesto Comunista) 

; Proudhon (que é a propiedade? 

Dickens...etc. Documentos de  

1. Identificar a sociedade de clases co a 

hexemonía burguesa e a exclusión dos 

non propietarios  e    das mulleres. 

2. Entender as claves das principais 

correntes ideolóxicas do obrerismo. 

3. Analizar as transformacións sociais 

vividas no último terzo do século 

XIX. 
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción do estándar Mínimo esixible 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

I 

R 

A 

  prensa da época (protestas luditas...). 

2. Establece relacións entre o cambio 

político, o cambio económico e o cambio 

social.  

3. Actividades explicativas das causas: 

identificación (diferenciar o factor causal 

de calquera acontecemento que 

simplemente foi anterior no tempo, 

diferenciar motivos das causas.  

4. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa a partir do 

traballo realizado na clase. 

4. Relacionar as loitas sociais cos 

avances cara á democracia. 

 

 

5.A dominación 

europea do mundo 

(1870-1914) 

B5.1. Realiza un diagrama en que se expliquen 

as cadeas causais e os procesos dentro do 

período de finais do século XIX e comezos do 

XX. 

B5.2. Elabora un eixe cronolóxico con feitos 

que explican a evolución durante a segunda 

metade do século XIX de Inglaterra, Francia, 

Alemaña, o Imperio Austrohúngaro, Rusia, os 

Estados 

Unidos e Xapón. 

B5.3.  Explica a partir de imaxes as 

características que permiten identificar a 

Inglaterra vitoriana. 

B5.4.  Analiza textos relativos á época de 

Napoleón III en Francia. 

B5.5.  Identifica e explica razoadamente os 

feitos que converten Alemaña nunha potencia 

europea durante o mandato de 

Bismarck. 

B5.6.  Identifica e explica razoadamente as 

causas e as consecuencias da expansión 

colonial da segunda metade do século 

XIX. 

B5.7.  Localiza nun mapamundi as 

colonias das potencias imperialistas. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias do cambio, valoración 

crítica... Por exemplo: 

2. Xustificacións de Ferry o de Rhodes, 

Conferencia de Berlín, explicacións 

de Hobson... sobre o imperialismo. 

3. Traballo con datos estatísticos e 

gráficos: incremento da produtividade 

nesta fase da Revolución Industrial; 

incremento da actividade económica 

mundial... 

4. Traballo de localización utilizando 

mapas históricos: reparto colonial de 

África e Asia; 

5. Comprensión de procesos: síntese 

explicativa e cronolóxica elaborada 

polo alumnado a partir do traballado 

realizado na clase, o a elaboración 

dunha secuencia de mapas históricos 

acompañados das explicacións 

oportunas. 

1. Determinar os factores que 

posibilitaron o imperialismo así como 

a súa posterior evolución. 

2. Extraer conclusións de mapas e textos 

históricos sobre a expansión colonial. 

3. Apreciar as consecuencias do 

incumprimento de valores como o 

pacifismo ou a igualdade e a liberdade 

dos pobos  implantadas no novo 

estado 
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción do estándar Mínimo esixible 

S 
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G 
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N 
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6.A Primeira 

Guerra Mundial 

B6.1.Sabe recoñecer cadeas e 

interconexións causais entre 

colonialismo, imperialismo e a Gran 

Guerra de 1914. 

B6.2. Describe as alianzas dos países 

máis destacados durante a Paz Armada. 

Identifica a partir de fontes históricas ou 

historiográficas as causas da I Guerra 

Mundial. 

B6.3. Comenta símbolos conmemorativos 

vinculados á I Guerra Mundial. 

B6.4. Analiza e explica as etapas da Gran 

Guerra a partir de mapas históricos. 

B6.5. Extrae conclusións de gráficos e 

imaxes sobre as consecuencias da I 

Guerra Mundial. 

B6.6. Explica os acordos dos tratados de 

paz da I Guerra Mundial e analiza as súas 

consecuencias a curto prazo. 

B6.7. Analiza o papel que xoga a 

Sociedade de Nacións nas relacións 

internacionais, a partir de fontes 

históricas. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias do cambio, valoración 

crítica...: por exemplo: Os 14 puntos 

de Wilson 

2. Traballo con datos estatísticos: o 

potencial militar dos dous bandos, 

perdas humanas, os efectos da guerra 

sobre a pirámide de idades... 

3. Traballo de localización utilizando 

mapas históricos: os conflitos 

balcánicos, os países belixerantes, os 

frontes de batalla, a pas de Brest-

Litovsk e a retirada da URSS, a 

remodelación do mapa europeo. 

4. Actividades explicativas de la 

Primeira Guerra Mundial, destacando 

as rivalidades interimperialistas. 

5. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa elaborada 

polo alumnado a partir do traballo 

realizado na clase. 

 

1. Desenvolver as conexións entre as 

principais potencias industriais do 

período e a deriva destas relacións 

cara ao conflito bélico. 

2. Analizar as consecuencias da guerra: 

demográficas, sociais, territoriais, 

económicas… 

3. Explicar o movemento sufraxista e as 

súas consecuencias prácticas na 

aprobación do voto feminino. 

7.A Revolución 

soviética e a URSS 

(1917-1941) 

B7.1. Identifica e explica algunhas das 

causas da Revolución Rusa de 1917. 

B7.2. Compara a Revolución Rusa de 

febreiro de 1917 coa de outubro de 1917. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias do cambio, valoración 

crítica, por exemplo: as Teses de abril 

de Lenin, os primeiros decretos da 

Revolución, a planificación 

económica de Stalin... 

 

1. Comprender a situación da Rusia 

prerrevolucionaria como unha 

explicación dos acontecementos que 

se desencadearán en 1917. 

2. Identificar os principais personaxes 

que protagonizaron a Revolución 

Rusa, así como os acontecementos 

que tiveron lugar entre 1917 e 1921. 

3. Explicar a estrutura da Unión 

Soviética e as institucións políticas  
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Avaliación Bloque de contidos Estándares de aprendizaxe Concreción do estándar Mínimo esixible 
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8.Prosperidade, 

crise e depresión no 

período de 

entreguerras 

 

B8.1. Explica as características do 

período de Entreguerras a partir de 

manifestacións artísticas e culturais de 

comezos do século XX. 

B8.2.  Interpreta imaxes da Gran 

Depresión. 

B8. 3.  Comenta gráficas que explican a 

crise económica de 1929. 

 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, valoración 

crítica...por exemplo : o New Deal 

(Roosvelt), os mecanismos do 

sistema “Keynesiano”... 

2. Traballo con datos estatísticos e 

gráficos: produción y stocks nos anos 

30, evolución do paro mundial, valor 

das accións en Wall Street... 

3. Establece relacións entre a crise 

económica, o deterioro social e a 

crise dos sistemas liberais. 

4. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa do período. 

 

1. Recoñecer que consecuencias 

económicas tivo a Gran Guerra e 

saber identificar a recuperación 

económica acontecida desde 1923. 

2. Comprender as causas, 

desenvolvemento e consecuencias da 

crise de 1929. 

3. Valorar as diferentes solucións 

propostas para superar a crise 

económica de 1929. 

4. Analizar de forma crítica as posturas 

adoptadas polos distintos estados para 

superar a crise de 1929. 

 

9.Os réximes 

totalitarios  na 

Europa de 

entreguerras (1918-

1939) 

B9.1. Compara o fascismo italiano e o 

nazismo alemán. 

B9.2. Distingue símbolos dos fascismos 

europeos da primeira metade do século 

XX. 

 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias do cambio, valoración 

crítica... por exemplo: o fascismo de 

(Mussolini); programa do partido nazi 

en Alemaña. 

2. Traballo de localización utilizando 

mapas históricos: la política 

anexionista de Hitler. 

3. Establece relacións entre a crise 

económica, o deterioro social e a 

crise dos sistemas liberais. 

4. Analiza o modelo nazi como un 

proceso falido de liberación social. 

5. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa do período. 

1. Entender os trazos básicos dos 

fascismos. 

2. Explicar as causas da aparición dos 

movementos totalitarios durante o 

período de entreguerras. 

3. Comprender a evolución histórica dos 

principais movementos totalitarios do 

período de entreguerras. 

4. Identificar outros movementos 

totalitarios. 
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S 

E 

G 

U 

N 

D 

A 

10.A Segunda 

Guerra Mundial  

(1939-1945) 

B10.1. Analiza a partir de fontes 

contrapostas as relacións internacionais 

anteriores ao estoupido da II Guerra 

Mundial. 

B10.2.  Identifica e explica as causas 

desencadeadoras da II Guerra Mundial a 

partir de fontes históricas. 

B10.3.  Explica as etapas da II Guerra 

Mundial tanto na fronte europea como na 

guerra do Pacífico. 

B10.4.  Analiza o desenvolvemento da II 

Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 
B10.5.  Describe as consecuencias da II 

Guerra Mundial. 

B10.6. Analiza imaxes que explican o 

Holocausto levado a cabo pola Alemaña 

nazi. 

B10.7.  Recoñece a significación do 

Holocausto na historia mundial. 

B10.8.  Sintetiza textos que explican a 

intervención da ONU nas relacións 

internacionais e nos asuntos de 

descolonización. 

1. Traballo con textos e outros 

documentos identificando fontes 

primarias e secundarias, indicios e 

evidencias do cambio, valoración 

crítica....Por exemplo: A teoría do 

“espazo vital” de Hitler; o pacto 

xermano-soviético; Truman xustifica 

a     utilización da bomba atómica. 

2. Traballo con datos estatísticos : 

soldados e armamento dos 

contendentes. 

3. Traballo de localización utilizando 

mapas históricos: a expansión 

xaponés en Asia; as ofensivas o Eixe 

e as ofensivas aliadas; os cambios 

territoriais en Europa en 1945. 

4. Comprensión de procesos: síntese 

cronolóxica e explicativa do período 

1. Recoñecer os pasos dados polos 

gobernos totalitarios para incrementar 

a tensión internacional durante a 

década dos anos trinta. 

2. Analizar as consecuencias que tivo 

para Europa a política de 

acougamento emprendida por Gran 

Bretaña e Francia durante as vésperas 

da guerra. 

3. Identificar os principais 

acontecementos, escenarios e 

personaxes que participaron na 

Segunda Guerra Mundial. 

4. Coñecer a nova orde mundial xurdida 

tras a guerra, e o novo espectro 

político, definido pola confrontación 

entre Estados Unidos e a URSS e 

pola aparición da ONU. 

5. Valorar de forma crítica o xenocidio 

nazi, así como as posturas que na 

actualidade tenden a cuestionar a 

veracidade dos feitos. 

 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

1. Un mundo 

bipolar (1945-

1991) 

B11.1. Localiza nun mapa os países que 

formaban os bloques comunista e capitalista. 

B11.2.  Identifica e explica os conflitos da 

Guerra Fría a partir dun mapa histórico. 

B11.3.  Selecciona símbolos e imaxes que se 

identifiquen co mundo capitalista e o mundo 

comunista. 

B11.4.  Extrae conclusións dos textos, 

imaxes, mapas e gráficas que expliquen a 

evolución de ambos os bloques enfrontados 

na Guerra Fría, e sinala a que bloque pertence 

e algúns motivos que explican esa pertenza. 

1. Traballo con textos e outros documentos 

identificando fontes primarias e 

secundarias, indicios e evidencias do 

cambio, valoración crítica, 

contraposición de fontes... por exemplo: 

Discurso de Churchill sobre o “Telón de 

Aceiro”; Carta das Nacións Unidas; 

discurso de Khruchev en el XX Congreso 

del PCUS... 

2. Traballo con datos estatísticos e gráficos: 

crecemento económico, inversións 

norteamericanas en Europa; composición 

 da poboación activa en diversos países. 

1. Coñecer o mundo bipolar xurdido como 

resultado da Segunda Guerra Mundial. 

2. Relacionar as principais institucións que 

aglutinaron cada un dos bloques coa súa 

superpotencia correspondente. 

3. Distinguir as principais etapas da Guerra 

Fría a través do coñecemento dos 

conflitos que tiveron lugar na época. 

4. Comprender os avances en tecnoloxía 

espacial como unha consecuencia da 

rivalidade entre as dúas superpotencias. 
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R 
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R 
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11.Un mundo bipolar 

(1945-1991) 

B11.5. Explica algunhas características da 

economía capitalista a partir de gráficas. 

B11.6.  Explica algunhas características da 

economía comunista a partir de gráficos. 

B11.7. Establece razoadamente e 

comparativamente as diferenzas entre o mundo 

capitalista e o comunista. 

B11.8.  Identifica formas políticas do mundo 

occidental e do mundo comunista 

1. Traballo de localización 

utilizando mapas históricos: bloques e 

alianzas político-militares. 

2. Traballo con imaxes e textos 

literarios: vídeos históricos. Farase 

algunha reflexión sobre a creación e a 

difusión de determinados valores por 

medio dos medios de comunicación e 

masas: cine, prensa, TV... 

3. Establece relacións entre as 

diversas posicións ideolóxicas, as 

formas de goberno, o 

desenvolvemento económico, a 

situación social e cultural...; 

actividades explicativas de causas. 

Para facer un traballo máis en 

profundidade deste aspecto, 

limitarémonos a un caso 

representativo do período que poderá 

ser o bloqueo de Berlín, a crise dos 

mísiles de Cuba, a guerra dos seis 

días o de Yon Kippur, Angola etc. 

(Centrándose no papel xogado por 

EE.UU. e a URSS). 

4. Comprensión de procesos: 

síntese cronolóxica e explicativa 

elaborada polo alumnado a partir do 

traballo realizado na clase (poderá 

tratarse dun cadro comparativo dos 

modelos económicos capitalista e 

socialista). Actividades de aplicación 

e reformulación a partir de 

explicacións contraditorias sobre un 

mesmo acontecemento como a crise 

dos mísiles en Cuba. 

 

5.Valorar os riscos aos que se 

someteu ás distintas sociedades como 

consecuencia da Guerra Fría, así 

como os custos económicos asumidos 

por ambas as superpotencias. 
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E 

R 
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12.Descolonización e 

Terceiro Mundo 

 

 

B12.1.Localiza nun mapa as zonas afectadas 

pola descolonización e os seus conflitos. 

B12.2. Establece de xeito razoado as 

causas, os feitos e os factores que 

desencadean e explican o proceso de 

descolonización. 

B12.3. Identifica e compara as 

características da descolonización de Asia 

e de África. 

B12.4. Explica as actuacións da ONU no 

proceso descolonizador a partir de fontes 

históricas. 

B12.5. Analiza as características dos 

países do terceiro mundo a partir de 

gráficas. 

B12.6. Localiza nun mapa os países do 

terceiro mundo. 

B12.7. Analiza textos e imaxes do 

Movemento de Países Non Aliñados e 

dos países subdesenvolvidos. 

B12.8. Explica a evolución das relacións 

Entre os países desenvolvidos e os países 

en vías de desenvolvemento, comparando 

a axuda internacional coa intervención 

neocolonialista. 

1.Traballo con textos e outros documentos 

identificando fontes primarias e secundarias. 

Por exemplo:  Declaración das Nacións 

Unidas; Conferencia de Bandung; apartheid 

en Sudáfrica; a Independencia da India. 

2.Traballo con datos estatísticos e gráficos: 

intercambios económicos entre os países de 

capitalismo central e os dependentes ; 

crecemento demográfico; fluxos migratorios; 

taxas de actividade  e paro; escolarización, 

sanidade e consumo. 

3.Traballo de localización utilizando mapas 

históricos: descolonización de Asia e de 

África; mapa da pobreza no mundo: 

distribución mundial da renda; distribución 

das reservas de materias primas... 

4.Localización dos principias conflitos 

actuais. 

5.Establece relacións entre a pobreza do 

Terceiro Mundo, o crecemento demográfico e 

os recursos. 

7. Actividades explicativas das causas. Para 

facer un traballo máis en profundidade deste 

aspecto, é convinte limitarse a un caso 

representativo, centrado nun país concreto. É 

moi interesante a este respecto, o material que 

pública “Manos Unidas” o “Intermon”. 

8. Síntese explicativa elaborada polo 

alumnado a partir do traballo realizado na 

clase ( pode tratarse dun cadro sobre 

niveis de desenvolvemento económico e 

de benestar no mundo, con mapas e 

ilustracións pertinentes). 

9.Realiza  actividades de aplicación e 

reformulación, por exemplo: traballo 

sobre un país do terceiro mundo dende a 

época colonial e actualidade. 

 

 

 

 

 

1. Identificar as principais causas do 

proceso de descolonización. 

2. Coñecer os momentos máis 

importantes do proceso, tanto en Asia 

como en África. 

 

 

3. Comprender as orixes e evolución do 

conflito entre Israel e Palestina. 

4. Comprender a transcendencia da 

Conferencia de Bandung, tanto para o 

proceso de descolonización como no 

contexto da Guerra Fría. 

5. Localizar nun mapa os novos países 

xurdidos como consecuencia da 

descolonización, tanto en Asia como 

en África. 

6. Entender o proceso de 

descolonización como unha 

emancipación similar á vivida por 

Europa desde o século XVIII e, por 

tanto, censurar calquera propósito de 

inxerencia neocolonial. 
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T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 
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13.A crise do 

bloque comunista 

 

 

 

B13.1.  Localiza nun mapa as repúblicas 

exsoviéticas e os países formados tras a caída do 

muro de Berlín. 

B13.2.  Elabora un eixe cronolóxico que ordena 

os acontecementos que explican a desintegración 

da URSS, a formación da 

CEI e o xurdimento das repúblicas exsoviéticas. 

B13.3.  Compara os países dos Balcáns desde os 

anos 80 ata a actualidade, utilizando mapas de 

situación. 

B13.4.  Describe os trazos políticos e 

socioeconómicos da URSS desde a época de 

Breznev ata a de Gorbachov. 

B13.5.  Elabora un cadro sinóptico sobre a 

situación política e económica das repúblicas 

exsoviéticas e a CEI- Federación Rusa. 

B13.6.  Analiza imaxes que reflicten a caída do 

muro de Berlín. 

B13.7.  Explica as novas relacións das repúblicas 

exsoviéticas con Europa occidental. 

B13.8.  Realiza unha procura guiada en internet 

para explicar de maneira razoada a disolución do 

bloque comunista. 

B13.9.  Describe comparativamente a evolución 

política dos países de Europa central e oriental 

tras a caída do muro de Berlín. 

B13.10.  Describe e analiza as causas, o 

desenvolvemento e as consecuencias da guerra 

dos Balcáns, nomeadamente en Iugoslavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interpreta textos e mapas sobre a 

evolución dos países comunistas 

do Leste e o colapso da URSS 

2. Utiliza  datos cuantitativos para 

explicar a evolución da economía 

comunista. 

3. Elabora  eixes cronolóxicos 

referidos aos acontecementos 

expostos co obxecto de entender a 

súa evolución lóxica.  

 

 

 

 

1. Analizar  a desestalinización 

como un primeiro intento por 

reformar o modelo soviético 

lastrado polo inmobilismo interno 

da nomenclatura. 

2. Explicar a evolución interna dos 

principais países do mundo 

comunista. 

3. Enumerar as causas que desataron 

a crise do modelo comunista. 

4. Identificar os conflitos 

nacionalistas nos Balcáns e no 

Caucaso co afundimento dos 

réximes comunistas. 
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Avaliación 

 

Bloque de contidos 

 

Estándares de aprendizaxe 
Concreción do estándar 

 

Mínimo esixible 

 

T 

E 

R 

C 

E 

I 

R 

A 

 

 

 

 

14.O mundo 

capitalista na 

segunda metade 

do século XX 

B14.1. Enumera as liñas de pensamento 

económico do mundo capitalista na segunda 

metade do século XX. 

B14.2. Explica o modelo capitalista dun país 

elaborando información a partir 

dunha procura guiada en internet. 

B14.3. Identifica razoadamente as características 

e símbolos do Estado do benestar. 

B14.4. Elabora eixes cronolóxicos sobre o 

proceso de construción da Unión Europea. 

B14.5. Relaciona razoadamente as institucións 

da Unión Europea cos obxectivos que esta 

persegue. 

B14.6. Realiza un eixe cronolóxico dos feitos 

máis significativos de tipo político, social e 

económico dos Estados Unidos desde os anos 60 

aos 90. 

B14.7. Selecciona e presenta mediante mapas ou 

redes conceptuais información referida aos 

Estados Unidos entre 1960 e 

2000. 

B14.8. Establece razoadamente as características 

e os símbolos que explican aspectos singulares 

do capitalismo de Xapón e a área do Pacífico. 

 

1. 1.Análise e interpretación de 

diversos documentos, desde 

textos históricos e literarios a 

gráficos de contido político e 

social. Exemplo: de Keynes, 

Kennedy, Martin Luther King, 

Cohn-Bendit e textos literarios de 

Charles Chaplin, Kerouac e 

Simone de Beauvoir. 

2. Utilización de datos cuantitativos 

para explicar a evolución da 

economía capitalista durante a 

idade dourada, a través do análise 

der táboas económicas da 

hexemonía económica de Estados 

Unidos, das cifras do Plan 

Marshall, da idade de ouro de 

Europa e dos tigres asiáticos. 

3. Elabora mapas dos países da 

Comunidade Económica Europea 

e mapas da área do Pacífico. 

4. Utiliza  datos cuantitativos para 

explicar a evolución da economía 

europea dende os seus inicios ata 

a actualidade. 

 

1. Entender as consecuencias da 

implantación do modelo 

keynesiano para o 

desenvolvemento das sociedades 

de benestar nalgúns países 

occidentais. 

 

2. Explicar a evolución interna dos 

principais países do mundo 

capitalista. 

3. Identificar o grupo de países 

coñecidos como tigres asiáticos, 

así como as peculiaridades 

internas que propiciaron o seu 

crecemento. 

4. Interpretar magnitudes 

económicas para explicar a 

evolución dos países capitalistas 

entre 1950 e 1970. 

5. Coñecer os países que integraron 

a Comunidade Económica 

Europea nas súas orixes. 

6. Valorar o novo marco xurídico e 

institucional xurdido en Europa 

tras a firma do Tratado de 

Maastricht. 

7. Analizar os grandes eixes 

económicos da Unión Europea. 
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15.   O mundo 

actual      desde 

unha 

perspectiva 

histórica 

 

 

B15.1.Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet 

e noutros medios dixitais. 

B15.2.  Elabora un breve informe sobre as 

relacións entre inmigración e 

globalización a partir de fontes históricas. 

B15.3.  Extrae conclusións de imaxes e 

material videográfico relacionados co 

mundo actual. 

B15.4.  Realiza unha procura guiada en 

internet sobre a ameaza terrorista, 

organizacións  que a sustentan, actos máis 

relevantes (11-S de Nova York, 11-M de 

Madrid 7-X de Londres, etc.), os seus 

símbolos e as repercusións na sociedade 

(cidadanía ameazada, asociacións de  

vítimas, mediación en conflitos, etc.), 

e analiza e comunica a información 

máis relevante. 

B15. 5.  Identifica os retos actuais da 

Unión Europea a partir de novas 

xornalísticas seleccionadas. 

B15.6.  Explica comparativamente os 

desaxustes da Unión Europea na relación 

con outros países ou áreas xeopolíticas. 

B15.7.  Elabora mapas conceptuais sobre 

os trazos da sociedade norteamericana, 

agrupados en política, sociedade, 

economía e cultura. 

B15.8. Describe os principais 

movementos políticos, económicos, 

sociais e culturais da Hispanoamérica 

actual. 

B15.9.  Enumera e explica os trazos  

 

1. Manexo de gráficos, táboas e mapas 

para comprender as claves 

económicas da globalización. 

2. Análise e interpretación de diversos 

documentos, desde textos históricos e 

literarios a gráficos de contido 

político e social. 

3. Manexo de gráficos, táboas e mapas 

para comprender as claves 

económicas da sociedade da 

información. 

4. Estudo da evolución histórica dos 

avances tecnolóxicos. 

5. Analise das  implicacións sociais dun 

adianto técnico. 

6. Analizar textos sociolóxicos e 

xornalísticos referidos aos contidos 

expostos na unidade.. 

7. Analiza textos sociolóxicos e 

xornalísticos referidos aos contidos 

expostos na unidade. 
8. Utiliza datos cuantitativos para 

comprender as diferenzas sociais e 

económicas entre os diversos estados 

latinoamericanos. 

9. Consideración da literatura como 

método de estudo historiográfico. 

Exemplo: A festa do Chivo de Mario 

Vargas LLosa 

10. Coñece os conflitos bélicos das 

últimas décadas que estiveron 

propiciados por rivalidades étnicas ou 

relixiosas manexando información 

variada. 

 

 

1. Comprender as características da 

sociedade da información. 

2. Coñecer a globalización, as súas 

características e a súa vertente 

económica e social. 

3. Comprender a transcendencia das 

ONG no panorama sociopolítico 

actual. 

4. Coñecer as implicacións políticas que 

tiveron os atentados do 11 de 

setembro de 2001. 

5. Identificar os conflitos en que se 

embarcou Estados Unidos con George 

Bush. 

6. Comprender a radicalización do 

mundo islámico como unha das 

consecuencias da política 

estadounidense na zona 

 

7. Identificar as grandes áreas 

xeográficas de América Latina e 

localizar que países as compoñen, e 

establecendo relacións cos diferentes 

tipos de poboación. 

8. Localizar os países latinoamericanos 

en que as ditaduras deixaron paso aos 

gobernos democráticos. 

9. Comprender os modelos políticos 

existentes en Latinoamérica, desde o 

populismo de esquerdas a outros 

sistemas socialdemócratas ou liberais. 

10. Identificar os principais dilemas que 

terán que afrontar África e Asia no 

primeiro terzo do século XXI. 
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15.   O mundo 

actual      desde 

unha 

perspectiva 

histórica 

 

 

económicos, políticos, relixiosos e sociais 

do mundo islámico, e localiza nun mapa 

os países que o forman na actualidade. 

B15.10.  Compara aspectos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais entre os 

principais países do continente africano. 

B15.11.  Compara aspectos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais de China e a 

India. 

B15.12.  Compara aspectos económicos, 

políticos, relixiosos e sociais entre países 

emerxentes de Asia e África. 

 

 

11.Valora os novos fluxos migratorios e 

as súas consecuencias políticas, sociais e 

económicas utilizando como exemplo : a 

Guerra de Siria, os estados fallidos de 

África Subsahariana… 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Obxectivos:  

✓ Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso no momento en que 

se propón a avaliación.  

✓ Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao contexto, en función dos 

datos anteriores.  

✓ Seguir a evolución do desenvolvemento e aprendizaxe do alumnado.  

✓ Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e desenvolvemento da nosa acción 

educadora ás necesidades e logros detectados nos alumnos nos seus procesos de 

aprendizaxe. 

✓ Prestarase atención ao progreso individual que realiza cada alumno/a, en relación consigo 

mesmo/a, e en relación coa medida do grupo-clase. 

 

No proceso de avaliación diferenciaremos tres pasos:  

1. Avaliación inicial: leva a cabo ao comezo dunha nova secuencia de aprendizaxe, para 

rexistrar e para diagnosticar as habilidades, actitudes, dificultades e coñecementos do 

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

diferenzas que existan dentro do grupo.  

Medios que se utilizarán para levala a cabo: 

✓ análise da documentación existente no centro sobre os alumnos  

✓ os informes dos profesores,  

✓ os resultados das avaliacións anteriores,  

✓ os cuestionarios,  

✓ as respostas orais ou escritas, 

✓ as tarefas nas que se poida observar a secuencia de pasos do contido procedimental 

que se desexe observar, etc.  

 

1. Avaliación formativa: aplicarase durante o proceso de aprendizaxe, mediante a observación 

sistemática,  levada a cabo con 

✓ escalas de estimación,  

✓ listas de control,  

✓ anecdotarios  

✓ diarios ou cadernos de clase.  

 

Nesta fase terán especial importancia as actividades diarias realizadas no aula, ben 

sexan orais ou escritas, individuais ou en grupo, xa que permiten a análise e a valoración 

das producións dos alumnos.  

 

2. Avaliación sumativa: se comprobará o grao de consecución dos obxectivos fixados para o 

período de tempo de que se trate en función das aprendizaxes realizadas e tendo en conta os 

estándares de aprendizaxe establecidos. Esta fase permitirá detecta os avances, as 

dificultades e os erros conceptuais dos alumnos antes de abordar a seguinte secuencia de 

aprendizaxe, así como constatar a validez da programación.  
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Procedementos de avaliación 

✓ Os relacionados coa localización, periodización e comprensión de conceptos. 

 

✓ A relación entre fenómenos. 

 

✓ Os que reflicten ou valoren a expresión do alumnado, a comprensión de mensaxes, a 

utilización crítica das fontes de información o seu alcance, a adaptación o seu vocabulario 

do aprendido. 

 

✓ Desenvolvemento de diferentes habilidades (esquematizar, confeccionar croquis ou mapas 

conceptuais, resumir…). 

 

Tipos de probas para a avaliación por competencias 

✓ De ensaio: nas cales se plantexa unha situación novidosa ou orixinal, cuxa resolución 

dependerá do aprendido ata ese momento. Exemplo: xogos de simulación. 

 

✓ Abertas: elaboración de temas amplos, comentarios de textos, gráficos, series estatísticas, 

imaxes, mapas nos cales especificarase o que queremos que se inclúa, de forma que a súa 

corrección e puntuación poida ser a máis obxectiva posible. Evitaranse contestacións ó azar, 

darase tempo suficiente para a realización das probas e a fácil interpretación das instrucións 

e preguntas. 

 

✓ Pechadas: definicións, evocación mediante texto incompleto, de correspondencia, 

asociación, de dúas alternativas, de selección múltiple… 

 

 A estas probas sempre seguirá a corrección na clase co alumnado para que este 

comprenda os fallos cometidos ou os aspectos que se deben mellorar e os vaian 

superando.  

 

 O obxectivo destas probas é demostrar que o alumnado de 1º bacharelato : 

✓ - Lembra  e selecciona conceptos, informacións e procesos propios da materia e se  

empregan de forma clara e coherente.  

✓ - Aplica as destrezas necesarias para estudar materiais históricos (fontes escritas 

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

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

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

✓ - Compara distintos tipos de materias e chega a conclusións obxectivas.  

✓ - Manifesta a capacidade de relacionar a información sobre o pasado recente con temas 

de actualidade. 

 

 

Instrumentos de avaliación 

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

competencias  

✓ As probas, que teñen o mesmo carácter que as actividades de desenvolvemento das 

unidades e polo tanto adoptarán formulacións semellantes, reflectirán unicamente os 

contidos traballados  

✓ Os traballos de clase permitirán un seguimento do nivel de organización que van alcanzando 

os alumnos: busca de fontes, organización dun guión, planificación dos pasos a seguir, 
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corrección no emprego de información gráfica ou estatística, etc. Alternaranse os traballos 

escritos con outros de exposición oral.  

 

 

 

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. 

 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 o85% da nota. O 15% restante  obterase do traballo e esforzo persoal do alumnado 

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%... 

-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).  

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. As actividades obrigatorias non presentadas restarán un punto. 

-A limpeza, o coidado e a orde nos traballos  

-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).  

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

-A realización dos traballos voluntarios que se propoñan.  

 

 

15% 
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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. O exames constarán case sempre dun 

comentario de texto, de dúas preguntas teóricas e unha cuestións de definicións. O comentario 

de texto é a cuestión máis importante dos exames e polo tanto é o que máis puntuarase (como 

mínimo 4 puntos)  

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. 
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Metodoloxía 

A metodoloxía que se vai a pór en práctica no aula tráta de conseguir unha aprendizaxe 

significativa entre o novo contido a aprender e o que xa se sabe para posteriormente modificar 

os seus esquemas e construír novos coñecementos.  

 A aprendizaxe dos feitos e os 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 alumno, deberán presentar unha correcta organización lóxica e permitan 

relacionalos con outros contidos. A aprendizaxe dos conceptos e sistemas conceptuais 

realizarase por medio de actividades experienciais que potencien a actividade intelectual do 

alumno. Para comprender un concepto estableceranse relacións significativas entre este e outros 

conceptos e supón unha comprensión gradual. 

Así mesmo desenvolveranse  un conxunto de accións, que inclúen destrezas, técnicas, 

habilidades e métodos. Estas aprenderanse a partir da presentación do modelo, explicando a 

continuación os pasos a seguir e realizándoos, achegando o profesor a axuda oportuna, se é 

necesario, e repetindo cada alumno as accións ou secuencias de accións de xeito significativo 

ata que os leve a cabo de forma autónoma.  

As actitudes, os valores e as normas aprenderanse  mediante o exemplo, a observación, 

a imitación de modelos e a experiencia directa. O compoñente afectivo é fundamental, xa que 

estes contidos deben contribuír á socialización e ao establecemento de vínculos. A súa 

aprendizaxe estará relacionado coa forma de levar a cabo as actividades e coas interaccións 

persoais e afectivas que se producen na realización das distintas actividades do ensino-

aprendizaxe no aula.  

En cada unidade didáctica haberá varias fases no seu desenvolvemento. Procurarase ao 

comezo de cada unidade desenvolver actividades de motivación e exploración dos 

coñecementos previos dos alumno; a continuación presentaranse actividades problemáticas, 

fomentaranse as respostas intuitivas, darase información, proporanse investigacións, extraeranse 

conclusións, etc; para rematar, faranse xeneralizacións, aplicaranse os novos coñecementos ás 

novas situacións, levará a cabo a memorización comprensiva e a avaliación do progreso nas 

aprendizaxes.  

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

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

polo profesor ou polo libro de texto xunto con explicacións orais.  

2. Como se coñece o que acontece? É o traballo con fontes históricas ou 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. Na 

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 ou tema específico.  

4. Comprensión de procesos: síntese explicativa e cronolóxica, elaborada polos alumnos a partir 

do traballo realizado en clase.  
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No ensino-aprendizaxe da Historia do Mundo Contemporáneo hai que ter en conta 

algunhas consideracións:  

 

1. Redúcese o ámbito temporal, de forma que permitirá acometer con certa profundidade algúns 

temas importantes talles como a Revolución Francesa, a Revolución Rusa, o imperialismo, ou o 

fascismo, etc.  

2. Preténdese exercitar ao alumnado nos procedementos habituais do historiador: natureza, 

tipoloxía e importancia das distintas clases de fontes, análises e utilización crítica das mesmas, 

contraste de interpretacións historiográficas e utilización de información procedente dos medios 

de comunicación de masas (incluídas as TIC) para chegar ao coñecemento da realidade actual. 

Todo isto permitirá facer visibles os discursos dos grupos hexemónicos e dos excluídos, das 

maiorías e das minorías, dos homes e das mulleres, dos adultos e da mocidade.  

3. Tratarase con obxectividade os temas de estudo e procurarase non emitir xuízos de valor. 

Mais tamén utilizaremos o coñecemento histórico para cuestionar ideas comunmente aceptadas 

e desvelar aspectos non evidentes da realidade, de forma que se converta nun coñecemento 

emancipador que promova a autonomía persoal do alumnado. Inducilo a que revise, matice e 

perfeccione os seus puntos de vista á luz do coñecemento histórico.  

4. Procurarase que a motivación sexa positiva, facendo que os temas de estudo conecten 

directamente cos intereses dos alumnos, ou o achegamento a problemas da súa contorna.. 

 

Materiais e recursos didácticos  

Os materiais utilizados serán: 

✓ O libro de texto da editorial Vicens Vives para 1º de Bacharelato edición Galicia: 

HDM“Historia do Mundo Contemporáneo”.  

✓ Caderno da clase 

✓ Material cartográfico 

✓ Material audiovisual e informático (páxinas webs, facilitadas pola profesora) 

✓ Material impreso 

✓ Utilización do correo electrónico para a comunicación cos alumnos, sobre todo no 

relativo a ampliación de contidos. 

✓ Presentacións dixitais, tanto por parte do profesorado como do alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 


