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Que se estuda en Historia do Mundo Contemporáneo? 

Nesta materia faremos un percorrido polas grandes transformacións que experimentou a 

humanidade desde finais do século XVIII até hoxe, co obxectivo de comprender o mundo no que 

vivimos. 

 

 

Cales son os contidos da materia? 

En Historia do Mundo Contemporáneo faremos un percorrido pola historia da humanidade desde, 

aproximadamente, mediados do século XVIII até os nosos días. Trátase dunha ampliación de moitos 

dos contidos vistos na materia de Xeografía e Historia de 4º de ESO, aínda que desta volta 

centrándonos unicamente na esfera internacional. 

A materia organízase en 14 bloques de contidos: 

1 O Antigo Réxime 8 A economía de entreguerras 

2 A Revolución Industrial e a 
industrialización 

9 A crise das democracias e o ascenso dos 
fascismos 

3 A crise do Antigo Réxime e as revolucións 
liberais 

10 A II Guerra Mundial 

4 O movemento obreiro 11 A Guerra Fría e a evolución dos bloques 
nun mundo bipolar 

5 A Segunda Revolución Industrial e o 
Imperialismo 

12 A descolonización e o Terceiro Mundo 

6 A I Guerra Mundial e as súas 
consecuencias 

13 A construción europea 

7 A Revolución Rusa 14 O mundo actual 

 

 

Como estudamos a materia? 

O obxectivo non é tanto coñecer unha serie de acontecementos e procesos históricos, senón que 

este coñecemento nos permita explicarnos a realidade na que vivimos, a partir do coñecemento das 

orixes de moitas das problemáticas que nos afectan como persoas e como sociedade. Para iso, 

debemos achegarnos á Historia cun espírito crítico, que nos permita ler entre liñas o que, moitas 

veces, queda oculto baixo os discursos hexemónicos. 

Nese sentido, ademais das explicacións teóricas na aula, traballaremos coa procura de información 

sobre temas de actualidade e a análise crítica de fontes históricas (textos, fotografías, obras de arte, 

etc.), tratando de fomentar o debate e o intercambio de ideas e puntos de vista.  

 



Como se avalía a materia? 

A cualificación da materia repartirase do seguinte xeito: 

• Exames 75% 

• Actividades prácticas 15% 

• Lectura dun libro obrigatorio 10% 

Por norma xeral, haberá dous exames en cada trimestre, que constarán de cuestións teóricas e 

prácticas. 


