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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A Historia do mundo contemporáneo ten como obxectivo a comprensión do presente 
para situarse conscientemente na realidade do mundo actual, pero como unha fase dun 
proceso inacabado, que se configura a partir de elementos do pasado. O coñecemento 
histórico pretende aprehender a realidade presente a través dos mecanismos que lle son 
propios: a indagación sobre as orixes, a evolución dos fenómenos sociais e as relacións 
que se establecen entre eles; o estudo das sociedades nas súas dimensións económica, 
social, política, cultural, e tecnolóxica; a explicación dos cambios e as continuidades 
que se producen ao longo do tempo. Unha historia que sexa capaz de dar conta dos 
éxitos e dos fracasos, dos avances e dos abusos, dos triunfadores e das vítimas e que 
teña como protagonista a toda a humanidade. 

O estudo iníciase na crise do Antigo Réxime e os grandes cambios do século XIX, que 
determinan, en gran medida, os trazos do século XX ata a configuración da actualidade. 
O estudo da realidade máis inmediata permite recorrer a fontes como os medios de 
comunicación, as novas tecnoloxías ou a historia oral, máis novas pero non por iso 
menos rigorosas. É imprescindible que o alumnado comprenda o mundo no que vive e 
os problemas nos que están inmersos, que aprendan a situar o presente en perspectiva 
histórica, a transferir coñecementos do pasado para interpretar problemas actuais; 
daquela estarán en condicións de tomar decisións racionais e conscientes como cidadáns 
do mundo. A materia ha de servir tamén para adquirir sensibilidade ante os retos do 
presente, desenvolver unha actitude crítica cara ás inxustizas e os abusos e adoptar un 
compromiso activo na defensa das liberdades, os dereitos humanos e a construción da 
paz. 

A organización dos contidos segue unha orde cronolóxica e preséntase cun criterio no 
que se trata de abordar os aspectos políticos, económicos, sociais e culturais. Préstase 
unha maior atención aos procesos históricos que se desenvolven no mundo occidental, 
pero non desde perspectivas sociocéntricas; daquela, búscanse oportunidades e 
momentos para facer visibles fenómenos que se desenvolven en contextos 
extraeuropeos para poñer de manifesto a diversidade das manifestacións históricas e, ao 
mesmo tempo, cuestionar prexuízos cara ás culturas diferentes da propia. A 
interdependencia e o enfoque dos problemas do mundo desde unha perspectiva global 
esixen, hoxe máis ca nunca, o estudo de fenómenos que acontecen en lugares diversos. 
Esta materia quere profundar nas destrezas que son propias da aprendizaxe histórica, 
que ademais de contribuír ao propio coñecemento histórico, ensinan que o coñecemento 
científico é antidogmático e provisional.  
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Libro de texto 

Esta guía didáctica está elaborada en relación ao seguinte libro de texto: 
Fernández Ros, J.M, González Salcedo, J. e Ramírez Aledón, G. Historia do 
mundo contemporáneo. 1º bacharelato. Ed. Obradoiro – Santillana, Santiago 
de Compostela, 2008. ISBN: 978-84-8224-936-3 

O libro de texto está estruturado en catro bloques: 

Bloque I. As bases do mundo contemporáneo: o século XIX. Baixo este título 
agrúpanse os contidos en seis unidades temáticas. 

Unidade 1. O Antigo Réxime. 

- Poboación, economía agraria e réxime señorial. 

- A sociedade dos privilexios. 

- O absolutismo e a súa práctica de goberno. 

- Ilustración e crítica ao Antigo Réxime. 

Unidade 2. A Revolución Industrial. 

- As orixes da revolución industrial. 

- As industrias pioneiras. 

- Transportes, comercio e capitais. 

- A difusión da industrialización. 

- Liberalismo económico e capitalismo. 

- A sociedade de clases. 

Unidade 3. Revolucións liberais e nacionalismo. 

- A revolución americana. 

- As orixes da revolución francesa. 

- A revolución francesa. 

- A Europa napoleónica. 

- Restauración e revolución en Europa. 

- Os nacionalismos. 

- Pensamento, ciencia e cultura. 

Unidade 4. Os cambios sociais. Orixes e desenvolvemento do movemento 

obreiro. 

- Unha sociedade urbana e industrial. 

- O predominio burgués. 

- Problemas sociais da industrialización. 

- As bases ideolóxicas do movemento obreiro. 

- Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro. 
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- A Primeira Internacional. 

Unidade 5. A grandes potencias europeas. 

- A Inglaterra vitoriana. 

- Francia: do II Imperio á III República. 

- O II Reich alemán. 

- Os imperios plurinacionais. 

- As relacións internacionais. 

Unidade 6. Segunda revolución industrial e imperialismo. 

- A segunda revolución industrial. 

- A expansión demográfica e as grandes migracións. 

- O imperialismo europeo. 

- O imperialismo non europeo. 

Bloque II. Entre dúas guerras (1914-1945). Baixo este título agrúpanse os 
contidos en cinco unidade temáticas. 

Unidade 7. A Primeira Guerra Mundial. 

- As causas da guerra. 

- A Gran Guerra. 

- Os tratados de paz e o novo mapa de Europa. 

- As consecuencias da guerra. 

- A Sociedade de Nacións e os problemas da posguerra. 

Unidade 8. A revolución rusa e a URSS. 

- A Rusia tsarista a comezos do século XX. 

- A revolución de febreiro de 1917. 

- A revolución de outubro e o nacemento da URSS. 

- A URSS baixo a ditadura de Stalin. 

Unidade 9. Os problemas económicos de entreguerras. 

- Os desequilibrios da economía  mundial. 

- A fráxil recuperación da década de 1920. 

- O crack  de 1929 e a gran depresión. 

-  As políticas económicas fronte á depresión. 

- Unha sociedade en transformación. 

Unidade 10. O ascenso dos totalitarismos fascista e nazi. 

- Democracias e ditaduras na Europa de entreguerras. 

- Ideoloxía e bases sociais do fascismo. 

- A Italia fascista. 



 

 

 

6 

 

- A Alemaña nazi. 

Unidade 11. A Segunda Guerra Mundial. 

- Orixes e causas da guerra. 

- O desenvolvemento da guerra. 

- A "nova orde" en Europa. 

- As consecuencias da guerra. 

Bloque III. O Mundo bipolar. Baixo este título agrúpanse os contidos en catro 
unidades temáticas. 

Unidade 12. A guerra fría. 

- Xénese da guerra fría. 

- A máxima tensión. 

- A coexistencia pacífica. 

- Rebrote e final da guerra fría. 

Unidade 13. Descolonización e Terceiro Mundo. 

- Concepto e causas da descolonización. 

- Etapas do proceso descolonizador. 

- A descolonización de Asia. 

- Oriente Próximo. 

- A descolonización de África. 

- A herdanza colonial. 

Unidade 14. O mundo capitalista. 

- A evolución do capitalismo contemporáneo. 

- Estados Unidos. 

- A evolución de Europa occidental. 

- O marco asiático do capitalismo. 

- Os problemas de América Latina. 

Unidade 15. O mundo comunista. 

- A URSS despois de Stalin. 

- As democracias populares en Europa occidental. 

- China, outro xigante comunista. 

- A expansión do comunismo no resto do mundo. 

- O derrubamento do bloque comunista. 

Bloque IV. Entre dous milenios. Baixo este título agrúpanse os contidos  nunha 
única pero ampla unidade temática. 

Unidade 16. O mundo entre dous milenios. 
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- Un novo contexto internacional. 

- As guerras do século XXI. 

- O terrorismo e outros novos conflitos. 

- A globalización e os seus efectos. 

- Democracia e dereitos humanos. 

- As transformacións culturais. 

- Os cambios sociais. 

Distribución temporal das unidades 

As 16 unidades didácticas sinaladas antes estarán distribuídas temporalmente 
ao longo do curso da seguinte forma: 

Primeiro trimestre (1ª avaliación) 

Unidades 1-2-3-4-5-6 inclusive. Corresponden ao bloque I do libro de texto.  

Segundo trimestre ( 2ª avaliación) 

Unidades 7-8-9-10-11 inclusive. Corresponden ao bloque II do libro de texto. 

Terceiro trimestre (3ª avaliación) 

Unidades 12-13-14-15-16 inclusive. Corresponden aos bloques III e IV do 
libro de texto. 

Metodoloxía de estudo 

Como o obxectivo fundamental do estudo da materia de Historia do Mundo 
Contemporáneo é comprender mellor o mundo actual, resulta esencial 
manexar os procesos e mecanismos básicos que forman parte das 
competencias e destrezas propias da aprendizaxe histórica, como a 
localización dos acontecementos no espazo e no tempo, o recoñecemento de 
diversas fontes de información, interpretación crítica dos datos, interaccións 
nas explicacións causais, a análise e a síntese, ou a emisión de xuízos 
fundados. 

Non consiste en estudar os chamados “grandes feitos”, senón o resultado dos 
esforzos das xeracións anteriores á nosa, cos seus acertos e os seus erros, e 
forman parte dela os grandes homes e mulleres pero merecen especial atención 
os traballos daqueles que pasaron desapercibidos. 

O comentario de textos é a práctica máis útil para poñer de manifesto o grao 
de madurez  persoal polo que centraremos nel e na súa resolución a aptitude 
para superar a materia, como método de aprendizaxe para orientar o alumnado 
cara ao curso seguinte, onde as probas de selectividade definen as 
competencias básicas a traballar na aula. 
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1. Orientacións sobre o comentario de documentos históricos 

1.1. O primeiro paso cando se trate dun texto debe consistir na atenta lectura 
do documento. Unha lectura realizada con suficiente profundidade, que debe 
permitir non só percibir o asunto xeral que se trata, senón tamén ordenar e 
xerarquizar as ideas que contén. Neste traballo inicial de ordenación é preciso 
reflexionar a partir dos coñecementos sobre a materia, de forma que poida ir 
máis aló da simple repetición ou resumo de contidos. 

Debemos distinguir o esencial do secundario, e no seu caso, identificar 
persoas, institucións ou acontecementos que poidan ser obxecto de posterior 
comentario. Pode resultar útil subliñar palabras, anotar ideas que faciliten o 
traballo posterior. É o que chamamos iluminar o texto. 

1.2. Contextualización histórica do documento. Unha contextualización non 
debe limitarse ao ámbito cronolóxico (deberemos evitar unha simple 
repetición dos datos identificadores que figuren no documento: autor, data, 
título...), senón que deberá ter en conta outras dimensións (política, social, 
económica, segundo os casos) na medida en que sirvan para integrar o 
documento nun determinado momento ou proceso histórico.  

Este aspecto non pode faltar nunha boa análise, porque é o que permite medir 
a importancia ou transcendencia dun texto dentro do proceso no que se sitúa: 
os seus antecedentes ou causas, a súa influencia ou consecuencias na 
evolución do proceso, os intereses ou tendencias que defende, ou os 
obxectivos que pretende.  

Será unha breve introdución que presente o documento en relación coas 
circunstancias históricas nas que se produciu. 

1.3. O seguinte paso será a análise dos contidos do documento, seleccionando 
as ideas máis importantes, clarexando o seu significado e establecendo unha 
xerarquía nos seus contidos: destacando o principal e matizando aspectos 
secundarios importantes. Poden incluírse na análise tamén as aclaracións que 
se consideren convenientes sobre persoas, acontecementos, institucións, etc. 
que se mencionen no documento, pero incluíndo estas aclaracións na propia 
redacción e non como unha listaxe aparte.  

Basicamente consiste nun exercicio de redacción no que os coñecementos da 
materia se poñan ao servizo do documento a comentar. 

1.4. Non debe faltar nunca relacionar o documento co seu contexto histórico 
ou a súa transcendencia nun proceso no que estea inserto. En calquera caso, 
débese realizar o comentario en relación directa cos contidos vistos no 
documento e postos de relevo na análise; non á marxe del. Mesmo poden 
utilizarse frases textuais extraídas do texto para apoiar a redacción do 
comentario. 

1.5. É recomendable rematar cunha conclusión persoal ou valoración global 
dos feitos, pero debe realizarse dende a perspectiva do coñecemento 

histórico -valorar a importancia que tivo nun proceso- e non dende as 
opinións persoais. Habitualmente é pouco relevante a consideración moral dun 
acontecemento pasado, é dicir, se a un lle parece ben ou mal, se o considera bo 
ou malo.  
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1.6. Un comentario escrito esixe, ademais, respectar as pautas da expresión 
escrita: a precisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e 
na exposición de ideas, a corrección xeral da presentación formal son aspectos 
a ter en conta, que se valorarán nas cualificacións. 

Problemas a evitar: 

A.- Como non se trata de realizar ningún tipo de crítica documental, as 
observacións sobre a tipoloxía do documento son superfluas, e en moitas 
ocasións, confusas. Non se debe clasificar. 

B.- Un defecto frecuente, que manifesta o escaso dominio da técnica do 
comentario e ademais a falta de madurez, é a paráfrase; consiste nunha 
repetición, case textual, dos contidos do texto, sen análise nin comentario.  

C.- O defecto contrario á paráfrase é o escapismo; consiste en utilizar o 
documento como pretexto ou escusa para desenvolver un tema máis ou menos 
relacionado con el. 

D.- O comentario non ten por que ser moi extenso. Saber centrarse nos 
aspectos principais, sintetizar o que se quere dicir, son tamén virtudes dun bo 
comentario que demostran claridade de ideas. 

2. Comentario de mapas, táboas estatísticas e gráficas 

2.1. Mapas históricos 

Son unha representación gráfica da dimensión espacial dun determinado 
acontecemento ou proceso. O seu comentario debe primeiro delimitar as 
circunstancias históricas que se reflicten nel.  E o segundo paso consiste na súa 
lectura ou interpretación. 

O comentario constitúe a parte central do traballo con este tipo de documentos, 
e aínda que é aberto como recomendación xenérica parece conveniente que se 
establezan relacións con acontecementos anteriores e posteriores: semellanzas 
e diferenzas con outros momentos do proceso; causas e consecuencias, etc. 

2.2. Táboas estatísticas 

As táboas son documentos que deben someterse a interpretación para poder 
extraer delas algunha información histórica relevante. O seu comentario debe 
realizarse sempre vinculando os datos obxecto da análise, interpretados tendo 
en conta a súa evolución cronolóxica: que cambios ou continuidades se 
observan, en que medida significan progreso ou retroceso, crise ou avance, 
etc.) en relación coas circunstancias históricas das que se trate. 

2.3. Gráficas 

As gráficas son case sempre representacións de datos estatísticos. Por tanto, a 
súa análise e comentario será similar ao proceso que debe seguirse coas 
táboas. Polo que se deben comentar conclusións despois da interpretación. 

3. Orientacións para responder a cuestións teóricas 

Hai que considerar a natureza da pregunta: cando se trate dun tema moi 
concreto ou puntual haberá que intentar non só cinguirse á cuestión (ao máis 
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importante) senón tamén tratar de buscar relacións con outros acontecementos 
que tivesen influencia no asunto ou as consecuencias que se derivasen dese 
acontecemento. Se a formulación é moi ampla, haberá que sintetizar e non 
reproducir toda a información que se teña sobre o tema, buscar a idea central e 
apoiarse nos datos imprescindibles para facer unha redacción correcta e 
ordenada. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade ven estruturada en catro apartados:  

� Criterios de avaliación: determinan o que o alumno debe alcanzar en cada 
unidade e que servirá de referencia para a avaliación. 

� Orientacións para o estudo: en cada unidade haberá unhas recomendacións 
sobre os aspectos iniciais e finais a estudar. 

� Actividades de autoavaliación: son exercicios dirixidos a avaliar o grao de 
comprensión do estudo das unidades, coas solucións ao final da guía 
didáctica. 

� Actividades de titoría: están dirixidas a completar o estudo das unidades,   
practicar a técnica do comentario de calquera tipo de documentos, ou 
sintetizar os contidos fundamentais polo que serán actividades que o 
alumnado poderá corrixir ou resolver nas titorías de orientación. 

Titorías lectivas 

Debido á modalidade semipresencial desta ensinanza, as titorías lectivas 
permiten  abordar os aspectos fundamentais da materia e orientar o alumnado 
no estudo das unidades didácticas. 

Titorías de orientación 

Serven para solucionar as dúbidas individuais do alumnado no 
desenvolvemento das actividades e no estudo da materia.  

Lecturas recomendadas sobre aspectos concretos da m ateria 

� ALONSO GARCIA, T. La economía de entreguerras. La Gran Depresión, 
ed. AKAL Madrid 1990. 

� ANDERSON BONNIE Y ZINSSER, JUDITH. Historia de las mujeres: una 
historia propia. Crítica, 2 vol. 1991. 

� BAHAMONDE MAGRO, A. El crack de 1929  Cuadernos Historia 16, nº 
81 Madrid 1985. 

� BEEVOR, ANTONY. Berlín, La caída 1945. Crítica 2002. 

� CAIRNS, Trevor. 1992. El siglo XX. Akal-Cambridge (Historia del Mundo 
para jóvenes, nº 10). Madrid. 

� CARR, E.H. La revolución rusa. De Lenin a Stalin,  ed. Ariel Barcelona 
1981. 
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� CASTELLÓ, J. EMILIO. La Primera Guerra Mundial. Anaya 1993. 

� CERVERA JOVER, C. Los Fascismos  Ed. Akal. Madrid 1993. 

� CIPOLLA C. Historia económica de Europa. El siglo XX Tomo 6. Ed. 
Ariel Barcelona 1980.  

� COLECTIVO MARÍA CASTAÑA. As mulleres na Historia. Xerais, 1997. 

� DIEZ DEL CORRAL, FRANCISCO. La Revolución Rusa. Anaya 1991. 

� DUBY et alia. Historia de las Mujeres . El siglo XX. Ed. Taurus, Madrid,               
1993. Vol. 5. 

� FERNÁNDEZ, ANTONIO. Historia del mundo contemporáneo. Vicens-
Vives 1989. 

� FERRO, M. La revolución de 1917.  Ed. Laia, Barcelona, 1975. 

� FRIAS NUÑEZ,M. Las democracias parlamentarias en el período de 
entreguerras Historia del Mundo Contemporáneo Ed. Akal, Madrid, 1990. 

� FUENTE PEREZ, P. Las instituciones supranacionales. Ed. Akal,  Madrid, 
1989. 

� FONTANA, JOSEP. Introducción al estudio de la historia. Crítica, 1999. 

� FUSELL, PAUL. Tiempo de guerra. Conciencia y engaño en la Segunda 
Guerra Mundial. Ed. Turner / Armas y letras, 2003. 

� GALBRAITH, J.K. El crac del 29. Ed.Ariel, Madrid, 1976. 

� GALEANO, EDUARDO. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Ed. 
Siglo XXI, 1998. 

� GUTMAN, ROY; RIEFF, DAVID (dir.). Crímenes de guerra. Lo que 
debemos saber. Debate, 2003. 

� HILL, C. La revolución rusa. Ed. Ariel, Barcelona, 1971. 

� JACKSON, G. Orígenes de la Guerra Fría. Ed. Historia 16. Madrid. 1993. 

� JULIÁ, J.R. (dir.) Atlas de Historia Universal (tomo II). Barcelona, Planeta, 
2000. 

� KINDLEBERGER,CH.P.  Hª económica de Europa (1929-39). La crisis 
económica. Ed.Crítica,.Barcelona, 1985. 

� LÓPEZ FACAL, R. Materiais para o estudio do Mundo Contemporáneo. 
Santiago de Compostela, Tórculo, 2000. 

� MARTÍNEZ CARRERAS, J. U.. El mundo árabe e Israel. Istmo, Madrid, 
1991. 

� MARTÍNEZ CARRERAS, José U. e SOLAR, David. Así nació Israel 
Cuadernos de Historia 16, nº 47. Madrid, 1985. 

� PAEZ CAMINO, F. Democracias y dictaduras en los años treinta. Ed 
Síntesis Madrid, 1992. 

� PANIAGUA, JAVIER. La Europa revolucionaria (1789-1848). Anaya 
1998.  
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� PAYNE, S. El fascismo. Ed. Alianza, Madrid, 1982. 

� PEREIRA, J.C. La ONU. Ed. Historia 16. Madrid, 1993. 

� PERTIERRA DE ROJAS, J.F. Las relaciones internacionales durante el 
 período de entreguerras. Historia del Mundo Contemporáneo Ed. Akal, 
Madrid,  1990. 

� PIQUERAS, J. ANTONIO. El movimento obrero. Anaya, 1992 

� POLITKOVSKAYA, ANNA. Terror en Chechenia , Ediciones del Bronce, 
2003 

� RAMONET, IGNACIO. Guerras del siglo XXI. Mondadori, 2002 

� REGAN, Geoffrey, Israel y los árabes. Akal-Cambridge (Historia del 
Mundo para jóvenes, nº 41). Madrid, 1992. 

� RODRIGUEZ FIERRO, A. La revolución rusa y el desarrollo de la URSS 
(1917-39) Ed. AKAL Historia del Mundo Contemporáneo, Madrid 1991. 

� RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R. Las relaciones internacionales 
tras la Segunda Guerra Mundial. Akal. Madrid, 1989. 

� SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco,. Evolución política del mundo desarrollado 
después de la Segunda Guerra Mundial. Akal. Madrid, 1991. 

� SOHR, RAÚL. Claves para entender las guerras, Raúl Sohr; Mondadori, 
2003  

� SOLAR, David, Las Guerras de Palestina. Cuadernos del Mundo Actual nº 
36. Historia-16, Madrid, 1994.  

� TAIBO, C. La Unión Soviética (1917-1991) Ed.. Síntesis Madrid 1993. 

� TARDI, JACQUES. La guerra de las trincheras. Norma Editorial, 1994. 

� VV.AA.: Historia Universal Siglo XX, Ed. Historia 16. Madrid, 1983. 

� VV AA. Cappa: cara a cara. Catálogo exposición. Centro Reina Sofía, 
1999. 

� VV AA. Cuadernos del mundo actual. Ed. Grupo 16, 1995. 
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2. Unidade 1. O Antigo Réxime 
Criterios de avaliación 

� Explicar o concepto de Antigo Réxime e as súas estruturas económicas. 

� Explicar os trazos que definen unha sociedade estamental. 

� Diferenciar absolutismo monárquico, parlamentarismo e despotismo 
ilustrado. 

� Analizar as características e os límites do pensamento político ilustrado. 

Orientacións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade na que se dá unha idea xeral do contido. 

� Observar o mapa inicial que mostra Europa na segunda metade do século 
XVIII  para  recoñecer os sistemas  políticos europeos 

� Responder, observando o cadro inicial, ás cuestións previas que propón o 
libro de texto. 

� Repasar o cadro final da unidade 1, que é unha síntese xeral. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade1. Esquematicamente, diga cales son as características básicas do 
que chamamos Antigo Réxime. 

� Actividade 2. Se no Antigo Réxime a economía era agraria, diga de quen 
eran as terras. 

� Actividade 3. Comente en que se diferencia o traballo do sistema doméstico 
e o de manufactura. 

� Actividade 4. Defina que é un estamento. Cales eran os máis importantes? 
E os máis numerosos? 

� Actividade 5. Explique que persoas e grupos formaban parte do Terceiro 
Estado. 

� Actividade 6. Explique que significa que un rei era absoluto. 

� Actividade 7. Analice en que se diferencia un súbdito dun cidadán. 

� Actividade 8. Diga con que frase identificase o Despotismo Ilustrado? 

� Actividade 9. Explique en que consiste a “separación de poderes” que 
formulou Montesquieu. 

Actividades de titoría 

1. Responder ás cuestións de estudo da páxina 23 do libro de texto. 
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2. Facer un comentario de texto co documento 32 respondendo ás cuestións 
que figuran no libro. 

3. Unidade 2. A revolución 
industrial 
Criterios de avaliación 

� Entender e relacionar as transformacións fundamentais deste período: 
demográfica, agrícola, industrial, dos transportes, comercial e social. 

� Analizar as innovacións nas industrias téxtil e siderúrxica británicas e a súa 
difusión en Europa. 

� Explicar as transformacións socioeconómicas do sistema capitalista a finais 
do século XIX e principios do XX. 

� Relacionar as novas formas de consolidación da economía capitalista co 
papel hexemónico das potencias occidentais e as súas consecuencias. 

Orientacións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade sobre a revolución industrial, as súas orixes en 
Inglaterra no século XVIII, a súa difusión por Europa e Estados Unidos e a 
consolidación de dúas clases sociais novas: a burguesía e o proletariado. 

� Responder ás cuestións previas da páxina 30 referidas á imaxe que inicia a 
unidade e ao mapa sobre a industrialización en Europa a mediados do 
século XIX. 

� Comprender o apartado “Repaso do tema”, que fai unha síntese sobre os 
contidos fundamentais da revolución industrial. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Defina o termo openfield, referido á revolución agrícola. 

� Actividade 2. Explique que significan as enclosures no campo inglés. 

� Actividade 3. Explique cales son as condicións previas que se tiveron que 
dar para iniciarse a Revolución Industrial.  

� Actividade 4. Enumera cales foron os tres sectores máis innovadores na 
primeira Revolución Industrial 

� Actividade 5. Defina que é unha sociedade anónima e para que servía. 

� Actividade 6. Identifique tres características básicas da economía 
capitalista. 

� Actividade 7. Explique o funcionamento da lei da oferta e a demanda. 
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� Actividade 8. Responda brevemente ás cuestións do documento 11 da 
unidade. Son dúas imaxes, unha fiandeira tradicional e unha fiadora 
industrial do século XIX. 

� Actividade 9. Comente  que elementos caracterizou o proletariado. 

Actividades de titoría 

� Observar o mapa do documento 20 da unidade sobre a expansión da 
industrialización en Europa e responder ás cuestións que suxire. 

� Ler o contido do documento 23 sobre a división do traballo en Adam Smith 
e despois realizar un comentario de texto, seguindo as pautas explicadas na 
metodoloxía de traballo. 

� Ler, para relacionar os contidos coa actualidade, o apartado das páxinas 50 
e 51 sobre a polémica de se son inesgotables as fontes de enerxía. 

4. Unidade 3. Revolucións liberais 
e nacionalismo 
Criterios de avaliación 

� Identificar os cambios políticos acontecidos desde finais do século XVIII 
como base dos Estados actuais: Estados Unidos, Revolución Francesa. 

� Identificar o protagonismo político da burguesía nese proceso. 
� Diferenciar os modelos de participación política: sufraxio censatario, 
sufraxio universal masculino. 

� Comprender as ideoloxías nacionalistas como unha construción política 
contemporánea. 

� Explicar a influencia dos nacionalismos na configuración dos Estados 
actuais. 

Orientacións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade que dá un panorama global sobre o escenario 
político de revolucións liberais, a loita entre restauración e revolución e a 
presenza dos nacionalismos. 

� Observar a imaxe da páxina 52 e o mapa sobre os estalidos revolucionarios 
máis importantes. 

� Responder ás cuestións previas da paxina 52. 

� Comprender o apartado “Repaso do tema” que fai unha síntese sobre os 
contidos fundamentais da revolución americana, francesa e as ondas 
revolucionarias de 1820, 1830 e 1848. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique as características da primeira Constitución dos 
Estados Unidos 

� Actividade 2. Comente que eran os Cadernos de Queixas en Francia. 

� Actividade 3. Defina quen eran os xirondinos e os xacobinos na revolución 
francesa. 

� Actividade 4. Defina que é unha revolución liberal. 

� Actividade 5. Comente que é nunha nación. 

� Actividade 6. Explique por que estaba Alemaña dividida en tantos estados 
ata a segunda metade do século XIX. 

� Actividade 7. Explique por que estaba Italia dividida en tantos estados ata a 
segunda metade do século XIX. 

Actividades de titoría 

� Resolver o comentario de texto que propón o documento 11 sobre a 
Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán de 1789, segundo as pautas 
explicadas na metodoloxía. 

� Explicar como un comentario de texto gráfico o mapa do documento 22 que 
representa a Europa da Restauración. 

� Ler o apartado “Comprender o presente” sobre a dereita e a esquerda na 
política: a orixe dos partidos políticos da páxina 80 do libro de texto. 

5. Unidade 4. Os cambios sociais. 
Orixes e desenvolvemento do 
movemento obreiro 
Criterios de avaliación 

� Identificar as consecuencias sociais da industrialización e os cambios que 
sinalan o paso da sociedade estamental á sociedade de clases. 

� Valorar as condicións de vida e traballo da clase obreira, as propostas 
teóricas que pretenden transformar a sociedade de clases e as loitas obreiras 
no século XIX. 

� Sintetizar a loita dos traballadores e traballadoras nas primeiras 
organizacións obreiras e a súa evolución cara a obxectivos tamén políticos. 

� Identificar as dúas grandes correntes ideolóxicas do movemento obreiro: 
marxismo e anarquismo. 
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Suxestións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade sobre as transformacións sociais que trouxo a 
Revolución industrial e como as duras condicións de traballo fabril orixinan 
a toma de conciencia dos obreiros e a loita polos dereitos laborais e 
políticos. 

� Observar o gravado que inicia a unidade e responder ás cuestións previas da 
páxina 82 do libro de texto. 

� Ler a síntese do apartado “Repaso do tema” da páxina 100 que servirá de 
reforzo unha vez estudado o contido da unidade. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique por que creceron tanto as cidades industriais. 

� Actividade 2. Analice as diferenzas entre a alta burguesía e clases medias. 

� Actividade 3. Defina os conceptos de ludismo e cartismo. 

� Actividade 4. Explique por que era tan importante o sufraxio universal para 
os obreiros. 

� Actividade 5. Razoe por que se empregaba a mulleres e nenos nas fábricas. 

� Actividade 6. Resolva o documento 17 do libro de texto sobre as diferenzas 
ideolóxicas entre socialismo utópico, marxismo e anarquismo. 

� Actividade 7. Explique que era o internacionalismo 

� Actividade 8.  Lea e comente os documentos 27 e 28 sobre o enfrontamento 
no seo da Primeira Internacional.  

Actividades de titoría 

� Observe o documento 9  sobre as diferenzas entre a forma de organización 
dun obradoiro artesán e dunha fábrica moderna e realice o exercicio de 
comparación que pide o libro de texto. 

� Realice o exercicio de cronoloxía que propón o documento 27 do apartado 
“Traballo con documentos” da páxina 101 do libro de texto, para sintetizar 
os coñecementos sobre o movemento obreiro británico. 

6. Unidade 5. As grandes potencias 
europeas 
Criterios de avaliación 

� Comprender como a Inglaterra vitoriana,  Francia e Alemaña se converten 
en grandes potencias que modificarán o equilibrio de poderes en Europa. 

� Analizar a evolución política dos tres vellos imperios europeos: 
austrohúngaro, ruso e turco. 
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� Resumir as relacións entre todas as potencias europeas para estender a súa 
influencia entre 1870 e 1914 analizándoas como un factor determinante da 
Primeira Guerra Mundial. 

Suxestións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade sobre as transformacións políticas en Europa 
protagonizadas por Reino Unido, Francia e Alemaña. 

� Observar o mapa de Europa en 1871 para ter unha idea de partida. 

� Resolver as cuestións previas que se relacionan co cadro da mesma páxina. 

� Ler o resumo da unidade didáctica da páxina 122 do libro de texto onde se 
poden ter presentes todos os acontecementos que ocorren á vez. 

� Unha vez estudada a unidade didáctica, ler con atención o apartado 
“Comprender o presente”, sobre a permanencia do problema dos Balcáns, 
da páxina 126 do libro de texto, para entender como se relaciona a unidade 
coa actualidade. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Defina os seguintes termos relacionados coa Inglaterra 
vitoriana: era vitoriana, tories, whig. 

� Actividade 2. Analice a evolución da “cuestión irlandesa”. 

� Actividade 3. Observe o documento 2 que é unha representación da Cámara 
dos Comúns inglesa e conteste á cuestión adxunta. 

� Actividade 4. Analice as reformas sociais da III República francesa. 

� Actividade 5. Explique a política social alemá no último terzo do século 
XIX. 

� Actividade 6. Defina que é un estado autocrático. 

� Actividade 7. Explique en que consistiu cada fase da política de alianzas 
fomentada por Bismark e por que asinou algúns dos seus tratados en 
secreto. 

Actividades de titoría 

� Analice o caso Dreyfus co documento 8 da paxina 11 do libro de texto e 
responda ás cuestións que se formulan nel, enlazándoas de forma que 
constitúan unha única redacción. 

� Lea o texto do documento 29 sobre a política bismarkiana e elabore un 
comentario de texto coas cuestións que figuran debaixo do texto. 

� Elabore un comentario co documento 31 que é un mapa da situación de 
Europa en 1908. 
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7. Unidade 6. Segunda revolución 
industrial e imperialismo 
Criterios de avaliación 

� identificar as transformacións económicas da segunda fase da revolución 
industrial e da consolidación do capitalismo, relacionándoas en paralelo coa 
expansión colonial. 

� Situar as novas formas de organización das empresas dentro do proceso de 
mundialización da economía. 

� Explicar o reparto do mundo entre as potencias económicas europeas.  

� Analizar a xustificación do racismo como pensamento das potencias 
europeas segundo os seus intereses cara á dominación colonial. 

� Explicar as causas –económicas, políticas, ideolóxicas, etc.– que 
concorreron no fenómeno imperialista e as formas de dominación colonial.  

� Valorar as consecuencias do imperialismo tanto para as poboacións 
conquistadas como para as metrópoles. 

Suxestións para o estudo 

� Ler atentamente a introdución da unidade para ter unha idea xeral dos 
contidos a estudar, sobre o grande crecemento europeo da economía, os 
movementos de poboación consecuentes e a súa relación coa formación de 
imperio coloniais como imposición no mundo.  

� Analizar as cuestións previas sobre a imaxe que inicia a unidade e o mapa 
que sitúa estes feitos no espazo da páxina 129. 

� Ler a síntese final da unidade sobre a segunda revolución industrial e o 
imperialismo europeo. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Lembrar cales foron as novas fontes de enerxía da Segunda 
Revolución Industrial. 

� Actividade 2. Defina que é un trust, un cartel e un monopolio. 

� Actividade 3. Explique quen se encargou da explotación económica das 
colonias. 

� Actividade 4. Razoe se podemos falar xa de economía global no 
imperialismo. 

� Actividade 5. Comente como se fixo o rei belga, Leopoldo II, co dominio 
do Congo, de actualidade ultimamente nos xornais. 

� Actividade 6. Explique as razóns que baseaban o pensamento racista no 
imperialismo colonial. 
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� Actividade 7. Razoe que consecuencia da colonización ten unha enorme 
influencia na crise alimentaria actual. 

� Actividade 8. Enumere cales foron as causas e o ámbito de expansión do 
imperialismo xaponés. 

� Actividade 9. Observe os mapas que forman os documentos 28, 29 e 30 
sobre os imperios coloniais en África ata 1914 e responda ás cuestións do 
libro de texto da páxina 145. 

� Actividade 10. Observe a caricatura do documento 32 e interpreta o que ve. 

Actividades de titoría 

� Ler o documento 20 sobre as causas económicas da expansión colonial de 
Francia e elaborar un comentario de texto coas pautas da metodoloxía. 

� Ler o documento 37 sobre a política do gran garrote ou big stick e elaborar 
un comentario de texto, tendo en conta as preguntas que fai o libro de texto. 

8. Unidade 7. A Primeira Guerra 
Mundial 
Criterios de avaliación 

� Identificar as causas da Primeira Guerra Mundial. 

� Ser capaz de relacionar as causas de Primeira Guerra Mundial coa política 
desenvolvida nos anos anteriores polas principias potencias europeas. 

� Identificar bloques antagónicos, escenarios e características diferenciadoras 
da Primeira Guerra Mundial. 

� Valorar o legado político e económico da Primeira Guerra Mundial e a súa 
influencia na crise das democracias no período de entreguerras. 

� Analizar algúns dos cambios culturais e sociais provocados polos 
acontecementos políticos deste período. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución da unidade para ter unha idea xeral dos 
contidos que se van estudar sobre a Primeira Guerra Mundial ( 1914-1918). 

� Comentar brevemente o mapa que dá inicio á unidade sobre os bloques 
enfrontados na Gran Guerra. 

� Observar o cadro que inicia a unidade e responder ás cuestións previas. 

� Reflexionar sobre os mapas que ilustran a unidade didáctica para 
comprender os intereses territoriais que dan lugar ao conflito bélico. 

� Ler o apartado “Comprender o presente” sobre o feminismo para entender 
a situación actual das mulleres en cuestión de dereitos. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Lembre cal das dúas alianzas se coñece como “os Aliados”. 

� Actividade 2. Comente cal foi o motivo do cambio de alianza de Italia en  
1915. 

� Actividade 3. Explique se o exército alemán tiña algún plan ou estratexia ao 
comezo da guerra. 

� Actividade 4. Diga canto duran respectivamente, a guerra de movementos e 
a guerra de posicións. 

� Actividade 5. Explique o motivo polo que os Estados Unidos entran na 
Primeira Guerra Mundial. 

� Actividade 6. Explique que  consecuencias ten o Tratado de Brest-Litovsk. 

� Actividade 7.  Comente en que consisten as “economías de guerra”. 

� Actividade 8. Lembre que novo armamento e tácticas de guerra terrestre 
aparecen durante a Primeira Guerra Mundial. 

� Actividade 9. Comente que principios políticos presidiron a paz. 

� Actividade 10. Diga cales eran os obxectivos da Sociedade de Nacións. 

� Actividade 11. Comente o mapa seguinte sobre os territorios europeos 
despois da Primeira Guerra Mundial, tendo en conta as cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de titoría 

� Analice o documento 14 sobre o Tratado de Versalles e responda á cuestión 
sobre el. 

� Observe o documento 18 e 19 e responda ás cuestións sobre a 
incorporación ao traballo asalariado das mulleres, relacionando este dato 
coa concesión do voto ás mulleres. 
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9. Unidade 8.  A revolución rusa e a 
URSS 
Criterios de avaliación 

� Entender a revolución soviética como unha transformación estrutural, 
política, económica e  social. 

� Coñecer o proceso revolucionario de 1917, diferenciando os seus 
antecedentes e as características das dúas fases (revolución de febreiro e 
revolución de outubro). 

� Valorar o proceso de construción da URSS, anotando os cambios políticos 
e territoriais desenvolvidos dende o goberno de Lenin ata a época de Stalin. 

� Comparar o comunismo de guerra, a NEP e a política económica stalinista. 

�  Identificar a creación da III Internacional como o intento de exportación da 
revolución. 

� Valorar a revolución soviética e a creación da URSS como fenómenos 
claves do século XX ao se converteren nun modelo de sociedade alternativo 
ao capitalismo, e nunha potencia mundial. 

 Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución para ter unha idea xeral dos contidos sobre a 
revolución rusa e a formación da URSS. 

� Resolver as cuestións previas que teñen que ver coa imaxe que inicia a 
unidade  e co mapa do espazo da URSS da páxina 181. 

� Ler o apartado “Repaso do tema” que ofrece unha síntese dos contidos, 
unha vez estudada a unidade. 

� Observar a liña do tempo da páxina 181 para distinguir as diferentes etapas: 
a Rusia tsarista, a revolución de 1917, a etapa de Lenin e a ditadura de 
Stalin. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique por que a situación dos labregos rusos empeorou 
despois da reforma agraria de 1861. 

�  Actividade 2. Defina que é a Duma. 

� Actividade 3. Explique que foi o motín do  Potemkim. 

� Actividade 4. Explique en que dúas correntes se divide o Partido Obreiro 
Socialdemócrata Ruso. 

� Actividade 5. Comente cales eran os obxectivos prioritarios do Goberno 
Provisional. 
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� Actividade 6. Explique que medidas económicas se tomaron durante a 
Guerra Civil e que resultados tiveron. 

� Actividade 7. Explique como desenvolve Stalin o control político e 
ideolóxico.  

� Actividade 8.  Realice un comentario de texto sobre este mapa da 
formación da URSS entre 1922-1940. 

 

 

 Actividades de titoría 

� Lea o documento 11 sobre as teses de abril de Lenin e resolva as cuestións 
sobre este texto. 

� Analice o contido do documento 18 sobre a crise económica de 1921 e a 
NEP e responda ás cuestións sobre el do libro de texto, na páxina 191. 

� Esquematice a estatalización da economía dentro da ditadura estalinista. 

10. Unidade 9. Os problemas 
económicos de entreguerras 
Criterios de avaliación 

� Coñecer as consecuencias económicas da Primeira Guerra Mundial. 

� Analizar os cambios que se producen na economía capitalista nos anos 
vinte. 

� Comprender as causas da crise de 1929. 

� Identificar as principais consecuencias (económicas, sociais e políticas) da 
crise de 1929. 
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�  Describir as políticas económicas fronte á Gran Depresión. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución da unidade que dá unha idea xeral dos 
contidos a estudar. 

� Observar o mapa que reflicte a extensión da crise económica de 1929. 

� Comprender o apartado “Repaso do tema” que ofrece unha síntese da 
unidade, unha vez estudada esta. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Lea o documento 4 sobre o problema das reparacións e das 
débedas interaliadas e resolva as cuestións que pide o texto. 

� Actividade 2. Defina os seguintes termos económicos: inflación, recesión. 

� Actividade 3. Describa como evolucionou a economía mundial entre 1914 e 
1924. 

� Actividade 4. Observe o documento 12 sobre unha cadea de montaxe de 
automóbiles Ford e responda ás cuestións que a acompañan. 

� Actividade 5. Defina que é o proteccionismo económico. 

� Actividade 6. Analice o documento 21 sobre a produción industrial 
comparada das catro potencias económicas principais. 

� Actividade 7. Analice as características da política do New Deal. 

Actividades de titoría 

� Observe a fotografía do documento 32 sobre os desempregados en Estados 
Unidos e conteste ás cuestións sobre o tema compoñendo unha redacción 
única. 

� Comente o texto do documento 33 sobre o New Deal enlazando as 
cuestións para configurar unha redacción única. 

11. Unidade 10. O ascenso dos 
totalitarismos fascista e nazi 
Criterios de avaliación 

� Identificar os elementos que diferencian un réxime democrático do 
fascismo. 

� Comprender as causas sociais, económicas e políticas que explican o auxe 
do fascismo en Europa nos anos 30. 

� Recoñecer os aspectos máis destacados da ideoloxía fascista e nazi. 
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� Coñecer e comprender as consecuencias catastróficas para a humanidade da 
imposición de ideoloxías totalitarias. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución da unidade que dá unha idea xeral do 
contido da mesma. 

� Responder ás cuestións previas que teñen que ver coa fotografía que ilustra 
o comezo da unidade.  

� Observar o mapa de Europa de 1919 e de 1939 e resolver as diferenzas. 

� Ler a síntese final do apartado “Repaso do tema” unha vez estudada a 
unidade. 

� Reflexionar sobre o apartado da unidade “Comprender o presente” acerca 
da extrema dereita e o neofascismo actual. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Defina que é unha democracia. 

� Actividade 2. Comente o documento 1 sobre a crise das democracias. 

� Actividade 3. Explique que foron os movementos revolucionarios, como o 
espartaquismo alemán. 

� Actividade 4. Defina que entendían os nazis por “espazo vital”. 

� Actividade 5. Explique que é un Estado totalitario. 

� Actividade 6. Comente  que son os fascismos. 

� Actividade 7. Explique que medidas impuxo Mussolini para implantar o 
Estado totalitario. 

� Actividade 8. Razoe de que medios se serviron os fascistas e os nazis para 
chegar ao poder e para exercelo despois. 

� Actividade 9. Analice o documento 6 sobre a familia na sociedade fascista.  

Actividades de titoría 

� Observe o documento 17 sobre a crise social e déalle unha resposta 
coherente. 

� Analice o documento 24 sobre o racismo e o antisemitismo. 

� Observe o documento 30 que compara o paro e o ascenso do nazismo e 
responda ás cuestións, de forma que constitúan unha soa redacción. 
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12. Unidade 11. A Segunda Guerra 
Mundial 
Criterios de avaliación 

� Identificar o proceso da 

� Segunda Guerra Mundial que transformou toda a realidade anterior a 1945. 

� Entender que o espazo europeo non é o marco exclusivo de 
desenvolvemento do conflito, senón que afectou a todo o planeta.  

� Identificar e diferenciar as distintas ideoloxías e intereses que moveron os 
contendentes na guerra. 

� Entender a guerra como unha guerra total, analizando especificamente o 
dominio nazi e as súas consecuencias para as persoas na Europa ocupada, 
que foron vítimas. 

� Comprender as consecuencias da guerra no aspecto demográfico, 
económico e político.  

� Valorar o proceso de paz, do que emerxe unha nova organización  
internacional (a ONU) que establecerá bases para unhas novas relacións 
internacionais  e o predominio posterior de dúas superpotencias: Estados 
Unidos e a URSS. 

Orientacións para o estudo 

� Ler a introdución da unidade que dará unha idea xeral dos contidos a 
estudar. 

� Observar o mapa da páxina 245 para entender a configuración espacial da 
guerra. 

� Responder ás cuestións previas que teñen que ver co mapa e coa imaxe de 
inicio da unidade. 

� Ler atentamente o apartado “Repaso do tema”, unha vez estudada a 
unidade. 

� Lembrar, mediante o apartado “Comprender o presente”, a memoria do 
Holocausto xudeu. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique por que se produciu a Segunda Guerra Mundial. 
Actividade 2. Sinale que importancia tivo o ataque a Pearl-Harbor no 
desenvolvemento da guerra.  
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� Actividade 3. Enumere cales foron as características específicas deste 
conflito. 

� Actividade 4. Explique cales foron as consecuencias políticas da guerra. 

� Actividade 5. Comente cales foron as liñas xerais do proceso de paz. 

� Actividade 6. Comente o documento 11 sobre a guerra en Europa. 

� Actividade 7. Explique  razoadamente por que a Segunda Guerra Mundial 
foi a maior catástrofe que sufriu a humanidade. 

Actividades de titoría 

� Realice un comentario de texto do documento 25 na páxina 261 do libro de 
texto sobre os plans expansionistas de Hitler, respondendo ás cuestións que 
se indican, e enlazándoas de forma que constitúan un único comentario. 

� Observe o documento 27, que é un cartel de propaganda soviético, e 
responda ás cuestións sobre dito cartel. 

� Faga un esquema no que se vexa a estrutura da ONU. 

 

13. Unidade 12.  A Guerra Fría 
Criterios de avaliación 

� Definir os conceptos fundamentais da política de bloques e a guerra fría 
para entender a súa formación e o liderado dos Estados Unidos e a Unión 
Soviética no establecemento dun mundo bipolar. 

� Explicar algúns conflitos significativos como riscos calculados e 
localizados nos que os bloques medían as súas forzas, como forma de 
confrontación permanente pero non definitiva. 

� Comprender o cambio de orientación na política de tensión dos bloques a 
partir dos anos cincuenta cando se inicia a coexistencia pacífica, impulsada 
polo cambio dos novos dirixentes da Unión Soviética e dos Estados Unidos. 

� Analizar as tensións internas como disensións dentro dos bloques e o custo 
da carreira de armamentos para entender que a coexistencia pacífica non 
estivo exenta  de graves crises políticas e negociacións de acordos. 

� Identificar o novo talante nas relacións internacionais a partir da 
cooperación económica, científica e cultural e o compromiso de respecto 
dos dereitos humanos asinado en 1975 en Helsinki. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución da unidade que ofrece unha idea xeral sobre 
os contidos a estudar. 
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� Observar o mapa introdutorio que explica graficamente a situación do 
mundo durante a guerra fría. 

� Responder ás cuestións previas, facendo referencia ao mapa visto 
anteriormente e á fotografía que ilustra o inicio da unidade sobre o muro de 
Berlín. 

� Ler o apartado “Repaso do tema”, que ofrece unha síntese da unidade, para 
reforzar os contidos fundamentais. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Defina que foi o “telón de aceiro”. 

� Actividade 2. Explique a  que se chamou Guerra Fría. 

� Actividade 3. Comente que significa a coexistencia pacífica. 

� Actividade 4. Elabore un esquema coas fases que atravesou a Guerra Fría e 
mencione os principais conflitos de cada fase. 

� Actividade 5. Explique quen son os países non aliñados e por que se 
puxeron de acordo. 

� Actividade 6. Enumere que características tiña o bloque capitalista 
occidental e que país o lideraba. 

� Actividade 7. Enumere que características presentaba o bloque comunista e 
que país o lideraba. 

� Actividade 8. Explique que era o programa chamado de Nova Fronteira e 
que político o puxo en marcha. 

� Actividade 9. Sinale por que a crise cubana sinalou o retorno á Guerra Fría. 

� Actividade 10. Explique que é o Vietcong e por que este conflito se inclúe 
na Guerra Fría. 

Actividades de titoría 

� Observe os documentos 7 e 8 sobre o bloqueo de Berlín e responda ás 
cuestións que indica. 

� Lea o documento 22 da páxina 282 do libro de texto sobre a Ostpolitik de 
Willy Brandt e faga un comentario de texto a partir da cuestión que 
pregunta dito texto. 

� Observe os mapas dos documentos 32 e 33  sobe a Guerra Fría desde 
puntos de vista contrarios e elabore un comentario a partir das preguntas 
correspondentes. 
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14. Unidade 13. Descolonización e 
Terceiro Mundo 
Criterios de avaliación 

� Coñecer as causas que provocaron o movemento descolonizado. 

� Identificar os principais acontecementos no proceso descolonizador en 
Asia. 

� Valorar as orixes do conflito palestino-israelí: o nacemento do Estado de 
Israel. 

� Coñecer e valorar a situación do pobo palestino. 

� Analizar os distintos factores que inciden na situación política actual no 
Próximo Oriente. 

� Identificar os principais acontecementos no proceso descolonizador en 
África. 

� Coñecer as características básicas do integrismo islámico. 

� Entender as relacións norte-sur nun contexto de desigualdade económica 
que orixina conflitos non resoltos na actualidade. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución sobre o novo panorama político derivado do 
proceso descolonizador. 

� Observar o mapa inicial sobre a descolonización , o subdesenvolvemento e 
a conflitividade. 

� Responder ás cuestións previas e relacionalas coa imaxe inicial de Ghandi. 

� Ler con atención o apartado final  “Repaso do tema”, que fai unha síntese 
dos contidos, para reforzar as ideas fundamentais. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Defina os termos Commonwealth e Terceiro Mundo. 

� Actividade 2. Elabore un comentario de texto co documento 4 sobre a 
Conferencia de Bandung de 1955. 

� Actividade 3. Facer un comentario de texto sobre a independencia da India 
en 1947, utilizando o seguinte mapa: 



 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Actividade 4. Explique os seguintes conceptos: OLP, Intifada. 

� Actividade 5. Observe os mapas dos documentos 11, 12 e 13 e explique a 
cuestión que sinala no documento. 

Actividades de titoría 

� Lea o documento 2 sobre a resolución 1514 da ONU referida á 
descolonización e explique que postura manifesta. 

� Analice o documento 23 que é un mapa sobre a descolonización de África e 
faga un comentario de texto coas cuestións que cita. 

� Observe o documento 28 sobre o mapa do Índice de Desenvolvemento 
Humano respondendo despois ás cuestións propostas no libro de texto. 

15. Unidade 14. O mundo capitalista 
Criterios de avaliación 

� Coñecer as características fundamentais da economía capitalista despois da 
Segunda Guerra Mundial. 

� Identificar os elementos máis característicos entre as distintas rexións 
capitalistas. 

� Comprender as características do cambio de modelo económico a finais de 
século, identificando as políticas neoliberais nos países capitalistas. 

� Coñecer a evolución política e económica de Latinoamérica no século XX. 
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� Analizar a evolución dos principais países latinoamericanos para ver as 
etapas das ditaduras e das guerrillas a partir da crise do petróleo. 

� Sintetizar os cambios democráticos da actualidade na maiorías destes países 
e a súa evolución cara ao futuro. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución que explica unha idea xeral do contido da 
unidade. 

� Observar o mapa inicial sobre o espazo xeográfico de Estados Unidos e os 
seus aliados no mundo. 

� Responder ás cuestións previas para coñecer a forza do capitalismo como 
sistema económico mundial na actualidade. 

� Ver o apartado “Repaso do tema”, despois de ter estudada a unidade que 
ofrece unha síntese para o reforzo das ideas básicas. 

� Ler o apartado “Comprender o presente” sobre o conflito das maquiladoras, 
en Latinoamérica  para recoñecer o capitalismo actual. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique por que se implicaron os Estados Unidos na 
reconstrución de Europa e Xapón despois da Segunda Guerra Mundial. 

� Actividade 2. Explique que quere dicir Terceira Revolución Industrial. 

� Actividade 3. Comente  o  neoliberalismo económico. 

� Actividade 4. Explique como comezou o proceso de integración europea 
despois da Segunda Guerra Mundial. 

� Actividade 5. Comente que dereitos comúns temos todos os cidadáns da 
Unión Europea. 

� Actividade 6. Comente os trazos xerais do estado de benestar e que 
modificacións experimentou. 

� Actividade 7. Compare a situación económica xaponesa na década de 1960 
e na de 1990. 

� Actividade 8. Explique que son o movemento sandinista de Nicaragua e o 
movemento cocalero de Bolivia. 

Actividades de titoría 

� Analice o documento 20 do libro de texto e responde ás cuestións referidas 
a el sobre o modelo económico keynesiano. 

� Realice o exercicio 26  do apartado “Traballa con documentos”, da páxina 
339 para comprobar que coñeces as institucións fundamentais da Unión 
Europea. 



 

 

 

33 

 

� Comente o texto 35 da páxina 339 sobre a depresión económica na década 
de 1980 e o estado de benestar. Responda ás preguntas enlazándoas coma 
un único comentario de texto. 

16. Unidade 15. O mundo comunista 
Criterios de avaliación 

� Describir a instauración de réximes comunistas en Europa central e oriental 
e sinalar  as súas principais características. 

� Coñecer a evolución política e especialmente económica da URSS e do 
bloque comunista. 

� Enumerar os obxectivos e consecuencias da perestroika. 

� Sinalar as consecuencias políticas e territoriais da desaparición da URSS e a 
súa repercusión para os países do bloque comunistas. 

� Identificar as características do cambio de modelo económico a finais de 
século, valorando o fracaso dos países socialistas. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución que explique a idea central dos contidos da 
unidade. 

� Observar o mapa inicial sobre a situación xeográfica dos países comunistas 
no mundo. 

� Responder ás cuestións previas que teñen que ver tamén coa imaxe inicial 
da unidade. 

� Ler o apartado “Repaso do tema” despois de ter estudado a unidade para 
reforzar os contidos mínimos no repaso. 

� Ver o apartado final da unidade titulado “Comprender o presente” sobre 
China como economía emerxente na actualidade. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Explique que sistema político adoptaron as democracias 
populares do leste de Europa. 

� Actividade 2. Faga o comentario do documento 1 sobre a nomenklatura 
soviética. 

� Actividade 3. Explique como se produciu a desestalinización. 

� Actividade 4. Comente que resultados ten a política do Gran Salto Adiante. 

� Actividade 5. Precise cando se produciu o estancamento do modelo 
económico soviético. 

� Actividade 6. Faga o comentario do documento 22 sobre a Perestroika de 
Gorvachov. 
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� Actividade 7. Defina o concepto de glasnost. 

� Actividade 8. Indique que cambios territoriais se producirán na antiga 
Iugoslavia a partir dos anos noventa. 

� Actividade 9. Enumere que antigos países do bloque comunista forman 
parte da Unión Europea. 

Actividades de titoría 

� Faga o comentario de texto do documento 13 sobre a revolución cultural 
china de Mao- Zedong respondendo ás cuestións citadas no documento. 

� Observe o mapa do documento 23 sobre os países xurdidos da 
desintegración da URSS e responda ás cuestións adxuntas ao documento. 

� Observe a fotografía do documento 28 sobre a caída do muro de Berlín e 
coas cuestións adxuntas, elabore un comentario. 

17. Unidade 16. O mundo entre dous 
milenios 
Criterios de avaliación 

� Explicar as características e peculiaridades do réxime comunista chinés. 

� Explicar a aparición do fundamentalismo islámico nun novo escenario 
internacional, e comprender as bases ideolóxicas do seu rexeitamento da 
dominación do mundo polos países occidentais. 

� Entender as consecuencias políticas e territoriais da desaparición da URSS 
e a súa repercusión para os países do bloque comunista. 

� Valorar os procesos de cambio que se están a producir nos países de       
Europa do Leste na actualidade. 

� Comprender o que significa a globalización e a permanencia das 
desigualdades económicas, cada vez maiores. 

� Coñecer os movementos demográficas actuais e valorar criticamente as 
consecuencias do crecemento demográfico. 

� Coñecer as principais consecuencias doa avances científicos. 

� Comprender e valorar a importancia do cumprimento do Dereitos  
Humanos. 

Orientacións para o estudo 

� Ler con atención a introdución da unidade para ter unha idea global do 
contido. 

� Observar o mapa inicial sobre o mundo e a distribución dos produtos 
alimentarios e as armas. 
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� Responder ás cuestións previas como introdución xeral á unidade. 

� Ler o apartado final titulado “Repaso do tema” que reforza os contidos, 
unha vez estudada a unidade. 

� Ler algúns documentos que informan sobre a globalización e a 
deslocalización empresarial, da páxina 408 e 409, como información 
complementaria. 

Actividades de 
autoavaliación 

Actividade 1. Indique 
no mapa os estados 
actuais que se 
encontran na antiga 
Iugoslavia e explique 
os enfrontamentos 
entre Bosnia, Kosovo 
e Croacia. 

 

 

 

 

� Actividade 2. Explique que son as guerras balcánicas. 

� Actividade 3. Explique que se entende por fundamentalismo ou integrismo 
islámico. 

� Actividade 4. Comente que pensan os fundamentalistas islámicos. 

� Actividade 5. Opina se todos os musulmáns son fundamentalistas. 

� Actividade 6. Explique que é a globalización da economía mundial. 

� Actividade 7. Comente quen son os militantes dos movementos 
antiglobalización. 

� Actividade 8. Reflexione sobre os principais problemas que producen os 
avances biotecnolóxicos. 

� Actividade 9. Explique que problemas provoca o crecemento da poboación. 

� Actividade 10. Analice o documento 26, que é un mapa dos conflitos en 
África, e responda ás cuestións que cita. 

Actividades de titoría 

� Observe os mapas do documento 42 e 43 sobre os investimentos 
internacionais en 2003 e os fluxos comerciais mundiais en 2001 e, 
atendendo ás cuestións de cada mapa, elabore unha redacción única. 
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� Faga un comentario de texto co documento 53 sobre a Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos, tendo como guía as cuestións do 
documento. 

� Comente a seguinte imaxe titulada: Protesta de Amnistía Internacional 
sobre a prisión de Guantánamo en relación á Democracia e Dereitos 
Humanos (apartado 5 da unidade). 
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18. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

18.1 Unidade 1. O Antigo Réxime 
Actividade 1. - Unha poboación (demografía ) de modelo antigo. 

� Unha economía fundamentalmente agrícola. 

� Unha sociedade estamental. 

� Unha política de absolutismo monárquico. 

Actividade 2. Ata o século XIX as terras estaban en mans da nobreza, o clero 
e os concellos. A nobreza e o clero arrendaban as propiedades ás familias 
campesiñas a cambio dunha renda, e os concellos tiñan terras comunais que 
utilizaban todos os veciños para sacar abono vexetal, leña ou pastos para o 
gando. 

Actividade 3.  

Domestic System:  

� Familias campesiñas que traballan na súa casa. 

� Traballo pagado por peza feita. 

� Un comerciante distribúe a materia prima e os instrumentos de traballo. 

� O mesmo comerciante recolle o produto para comercializalo. 

Manufactura:           

� Traballo feito en lugares específicos. 

� Ían destinados ao mercado internacional. 

� Os traballadores cobraban un salario, pero non había división do traballo. 

Actividade 4. Un estamento é un grupo social ao que se pertence por 
nacemento ou orixe, con leis propias.  A sociedade do Antigo Réxime 
dividíase en tres estamentos, nobreza, clero e pobo “chan”, segundo criterios 
xurídicos baseados na desigualdade. Dentro de cada estamento había grandes 
diferenzas económicas. Os estamentos abolíronse coas revolucións liberais. 

Os estamentos privilexiados eran a nobreza e o clero, cuns privilexios que 
viñan gozando desde a Idade Media. 

O estamento máis numeroso era o pobo “chan” formado sobre todo por 
campesiños e burgueses. 

Actividade 5. O Terceiro Estado, ou terceiro estamento, comprendía en 
Francia entre o 95% e o 98% da poboación. Dentro del había grandes 
diferenzas: unha minoría de burgueses cada vez máis ricos pero excluídos dos 
privilexios e honores públicos; traballadores artesáns e asalariados que vivían 
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nas cidades e o sector máis numeroso, os campesiños con situacións moi 
variadas: algúns eran propietarios, pero case o 50% da poboación eran caseiros 
e xornaleiros sen terras de seu. A burguesía foi o grupo social que con máis 
decisión se enfrontou ao absolutismo, reclamando a igualdade xurídica (todos 
iguais ante a lei) e a finalización dos privilexios. 

Actividade 6. Significa que ten na súa man todos os poderes: lexislativo, 
executivo e xudicial, e, se delega o seu poder, tamén o fai de forma absoluta. 
Os encargados facían cumprir a lei por orde real. 

Actividade 7. Un súbdito era un obxecto de deberes, xa que o rei mandaba por 
delegación divina, e só lle rendía contas a Deus; e un cidadán é unha persoa 
posuidora de dereitos e deberes. 

Actividade 8. Coa frase “Todo para o pobo pero sen o pobo”. 

Actividade 9. Montesquieu inspirouse no modelo inglés para formular a teoría 
da separación de poderes que acabaría sendo a base dos modelos políticos do 
mundo contemporáneo. Segundo este filósofo ilustrado, o poder executivo (o 
que se encarga de aplicar as leis), o lexislativo (o que fai as leis) e o xudicial 
(o que se encarga de interpretar leis cando xorde algún conflito) non deben 
estar concentrados nunhas mesmas mans, senón que deben exercerse por 
persoas e institucións diferentes (o executivo, polos gobernos; o lexislativo, 
polos Parlamentos; e o xudicial, polos xuíces e tribunais de xustiza), de 
maneira que cada un deles sirva de contrapeso e equilibrio aos outros. 

18.2 Unidade 2.  A revolución industrial 
Actividade 1. O termo openfield significa campos abertos, son grandes 
propiedades comunais que non están separadas por propietarios nin por sotos e 
as decisións sobre que, como e cando debía cultivarse en cada zona de labor, 
se tomaban de forma colectiva entre todos os veciños do lugar. 

Actividade 2. Foron os procesos de transformación da propiedade da terra 
mediante cercados, e significan pasar dunha propiedade amortizada a outra de 
tipo individual, libre para a súa utilización e sen cargas de tipo feudal. 

    Actividade 3. As condicións previas foron: 

�  Demanda de grandes cantidades de produtos industriais. 

�  Man de obra dispoñible para traballar na industria. 

�  Capital para crear as fábricas. 

    Actividade 4. 

� A industria téxtil algodoeira e o traballo en fábricas. 

� A industria siderúrxica ao usar como combustible o carbón mineral. 

� Os transportes co auxe do ferrocarril. 

Actividade 5. Unha sociedade anónima é unha empresa ou negocio que ten o 
seu capital (a propiedade de toda a empresa) dividida en certo número de 
títulos ou accións. Servía para que os grandes propietarios capitalistas se 
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animasen a investir os seus cartos en negocios sen o medo a perder toda a súa 
riqueza no caso de que a empresa fracasase. 

Actividade 6. - O capital como elemento indispensable da produción. 
- A propiedade privada entendida como individual, libre e absoluta. 
- O libre xogo do mercado segundo a lei da oferta e a demanda. 

Actividade 7. Lei económica que establece que o prezo dun produto depende 
da diferenza entre a cantidade de produto dispoñible e a cantidade de clientes 
dispostos a mercalo. Se hai pouco produto e moitos clientes interesados, o 
prezo sobe; se é ao contrario, baixa. 

Actividade 8. Na fotografía da esquerda aparece unha fiandeira tradicional, 
que fía a man, utilizando como instrumento o fuso manual. (Fiar é retorcer 
varias fibras á vez para producir un fío máis resistente). 

Na fotografía da dereita aparece una fiadora industrial do século XIX, onde 
vense máquinas de fiar, tornos de fiar mecánicos, suponse que de algodón e o 
produto elaborado  non é controlado polas operarias. 

En ambas fotografías a man de obra está composta por mulleres, dado que ao 
empresario lle saía a metade de prezo ca un varón, e ademais era un traballo 
semellante ao que facían as mulleres nas casas.  

Actividade 9. É a clase social que non ten acceso aos medios de produción, só 
vende a súa forza de traballo a cambio dun salario. Está ligado á 
industrialización e no século XIX. Chamábase así dada a cantidade de fillos e 
fillas que tiñan, a prole, que significaban un salario máis para a familia. 

18.3 Unidade 3. Revolucións liberais e 
nacionalismo 

Actividade 1. A Constitución de 1787 establecía un sistema político con tres 
poderes: o presidente, que ten o poder executivo, é elixido cada catro anos 
polos cidadáns mediante sufraxio indirecto; o Parlamento, que exerce o poder 
lexislativo – encargado de elaborar as leis– e é tamén elixido polos cidadáns, e 
o poder xudicial, formado por xuíces independentes do poder político, que 
vela polo cumprimento das leis. Foi a primeira Constitución liberal da historia 
e serviu de modelo para Europa na súa loita contra o absolutismo. 

Actividade 2. Os cadernos de queixas  eran os documentos que redactaba cada 
estamento, antes da reunión dos Estados Xerais, e nos que reflectían as súas 
propostas e problemas. 

Actividade 3. Xirondino: revolucionario moderado, partidario da República. 

Xacobino: revolucionario radical, defensor dunha República democrática e da 
alianza cos sans-culottes (revolucionarios máis radicais, eran as clases 
populares da cidade). 

Actividade 4. As revolucións liberais foron os cambios revolucionarios que se 
produciron no mundo desde finais do século XVIII ate mediados do século 
XIX, que acabaron co absolutismo político propio do Antigo Réxime e 
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construíron unha nova forma de organizarse as sociedades a partir dunha serie 
de acordos básicos: que os gobernos só eran lexítimos se era a expresión da 
vontade dos cidadáns; que todas as persoas tiñan os mesmo dereitos e deberes 
dentro de cada Estado; que todas as persoas podían actuar con liberdade en 
todos os ámbitos da vida sempre que non prexudicasen aos demais. 

Actividade 5. A idea de nación, co significado que hoxe se lle dá a esta 
palabra, naceu a partir do século XVIII e difundiuse sobre todo no século XIX. 
A nación vén ser o ámbito lexítimo de convivencia política dun grupo 
humano, ou o que é o mesmo, o desexo ou a realización dun proxecto político 
que se concreta en institucións que fan posible a vida en común e solidaria de 
persoas que se senten membros dunha mesma colectividade. Non todo o 
mundo entendeu nin entende o mesmo por nación. Na tradición liberal e 
democrática considérase que unha nación non é máis que a expresión 
voluntaria de vivir xuntos das persoas que a integran. Na tradición romántica, 
as nacións existen con independencia da vontade das persoas. 

Actividade 6. Eran a permanencia dos antigos reinos e señoríos medievais. O 
antigo Sacro Imperio Romano-Xermánico incluía desde cidades-estado a 
reinos, principados  e señoríos, cunha amplísima autonomía e a figura do 
emperador era máis unha autoridade teórica e moral que efectiva. Coas guerras 
napoleónicas desapareceu o vello imperio, pero os intereses dos grandes 
reinos, Prusia no norte e o Imperio Austro-Húngaro no sur (que incluía moitos 
territorios non alemáns dentro das súas fronteiras) impediron que se unificasen 
os diferentes estados e se mantiveron a maioría deles.  

Actividade 7. As razóns son similares ás de Alemaña: os estados italianos 
formaranse ao longo da Idade Media, pero, despois das guerras napoleónicas 
quedaron definidos catro grandes estados para os que a unidade dos italianos 
significaba a súa desaparición (salvo que se fixese por anexión a un deles) e 
mantivéronse unha serie de pequenos señoríos e ducados. Os estados 
principais foron o reino de Piemonte e Cerdeña, no noroeste, o máis rico e 
industrializado; os dominios do imperio austro-húngaro no norte e nordeste; o 
débil estado absolutista dos Borbóns en Nápoles e Sicilia, bastante extenso 
pero moi pobre; e os estados do Papa, con capital en Roma, que dominaba 
todo o centro de Italia. 

18.4 Unidade 4. Os cambios sociais. Orixes 
e desenvolvemento do movemento 
obreiro 

Actividade 1. Porque a revolución industrial concentrou gran parte da 
produción nas cidades e acelerou a mecanización dos labores agrícolas. Moitos 
campesiños quedaron sen traballo e marcharon cara á cidade en busca de 
emprego. O primeiro país en cambiar foi o Reino Unido xa no século XVIII. 

Actividade 2. A alta burguesía ocupaba, xunto a parte da aristocracia, o cumio 
da sociedade grazas á súa influencia económica; defensora da orde e da 
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propiedade, as súas virtudes eran o aforro, a vida familiar, a dignidade do 
traballo e o esforzo e o respecto á práctica relixiosa.  

Pola súa parte, o concepto de «clases medias» designaba os profesionais e 
homes de negocios, para diferencialos tanto da nobreza como dos traballadores 
agrícolas e industriais. 

Actividade 3. Ludismo: foi un dos fenómenos máis destacados das etapas 
iniciais do movemento obreiro. Xurdiu como rexeitamento violento por parte 
dos traballadores da industria téxtil ás novas máquinas, que ameazaban con 
quitarlles o traballo. Afectou  tanto a fiandeiras e tecedores da industria 
doméstica como aos que traballaban nas fábricas ou eran produtores 
independentes. O seu nome procede dun personaxe ficticio chamado Ned 
Ludd, no nome de quen se asinaban protestas ou pasquíns ou se queimaban as 
máquinas e materias primas das fábricas. 

Cartismo: movemento de carácter político que reclamaba dereitos como o 
sufraxio universal, a independencia dos deputados, a xornada de oito horas ou 
a revisión das leis sobre os pobres. O seu nome derivaba da Carta do  Pobo, un 
documento que en 1838 presentou ao Parlamento británico a Working Men´s 

Association de Londres, que tiña seis puntos que incluían peticións non só dos 
obreiros, senón tamén da clase media baixa, que estaban excluídos do proceso 
electoral. 

Actividade 4. Porque pensaban que, podendo votar, elixirían a parlamentarios 
da súa clase que loitarían por aprobar leis que os beneficiasen a eles e non só á 
burguesía industrial. 

Actividade 5. Porque sendo capaces de realizar determinados traballos con 
igual ou maior eficiencia cós homes, recibían un salario menor, nalgúns casos 
ata un 50% menos. 

Actividade 6. As tres ideoloxías teñen en común que denuncian a situación da 
clase obreira e propoñen solucións reformistas.  

O marxismo e o anarquismo diferénciase en que ambas ideoloxías fomentaban 
a revolución violenta e aspiraban a unha sociedade comunista sen clases nin 
organización estatal. A diferenza é que os anarquistas se opoñen á existencia 
do Estado desde o primeiro momento, e para os marxistas a etapa previa á 
instauración do comunismo sería unha ditadura do proletariado cun Estado 
omnipotente.  

Os socialistas utópicos, pola súa parte, perseguían unha sociedade ideal e 
perfecta organizada en comunidades con propiedade colectiva á que se 
chegaría de forma pacífica.  

Os marxistas defenden tamén a intervención das organizacións e partidos 
obreiros na loita política, mentres os anarquistas rexeitan a política, os partidos 
políticos e a participación en eleccións. Só aceptan a destrución do estado 
mediante atentados. 

Actividade 7. O internacionalismo fai referencia á idea de formar unha 
organización obreira internacional sen fronteiras nacionais, dado que todos os 
obreiros do mundo teñen os mesmos problemas, unha idea recorrente desde 
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comezos do século XIX e que se realizou por primeira vez coa formación da 
Asociación Internacional de Traballadores. 

Actividade 8.  Marx pretendía reforzar o Consello Xeral da AIT, con sede en 
Londres (era, por tanto, defensor do autoritarismo e centralismo dentro da 
organización), mentres que Bakunin defendía a autonomía das organizacións 
obreiras locais e nacionais (partidario do federalismo). 

Porque, ao seu xuízo, «o comunismo concentra e engole en beneficio do 
Estado todas as forzas da sociedade (…), e conduce inevitablemente á 

concentración da propiedade en mans do Estado», e el era partidario da 
abolición do propio Estado. 

18.5 Unidade 5. As grandes potencias 
europeas 

Actividade 1. Era vitoriana: reinado de Vitoria I (1837-1901) no Reino Unido.  

Tories: conservadores. Un dos partidos principais na época vitoriana. 

Whigs: liberais. Xunto aos tories, era un dos dous partidos arredor dos que 
xiraba a vida política inglesa dende mediados do século XIX. 

Actividade 2. Irlanda foi un dos grandes problemas da política interna 
británica ata a guerra de independencia (1919-1921). Estivo baixo dominio 
inglés desde finais da Idade Media, pero mantívose como reino teoricamente 
independente ata 1800, ano no que se aprobou a Act of Union, que unificou 
Irlanda e Gran Bretaña no Reino Unido. Irlanda mantivo un desafío constante 
contra a súa incorporación ao Reino Unido, e a tensión aumentou a partir de 
1870, pola crise económica e a expulsión de miles de arrendatarios irlandeses 
das terras, propiedade de terratenentes ingleses. Estes feitos radicalizaron o 
movemento nacionalista liderado desde 1879 por Charles S. Parnell. A espiral 
de violencia intentouse frear mediante a realización dunha reforma agraria e a 
firma dun acordo entre o goberno británico e o dirixente irlandés (Pacto de 
Kilmainham), apoiado polo papa León XIII, que recomendou moderación ao 
clero católico para evitar que os enfrontamentos derivaran nunha guerra civil. 
Desde 1885, os nacionalistas irlandeses estiveron presentes no Parlamento 
británico, e un ano despois Gladstone presentou a Home Rule, que convertía 
Irlanda nun territorio autónomo dentro do Reino Unido, pero que non foi 
aprobada polo Parlamento británico. 

A cuestión irlandesa quedou sen resolver ata a insurrección de 1916 en Dublín, 
que puxo en marcha a división da illa entre o norte, de maioría protestante, e o 
sur, de maioría católica. A zona católica, contraria á pertenza ao Reino Unido, 
alcanzou a súa independencia na década de 1920.  

No Ulster, a zona norte baixo soberanía británica, os enfrontamentos entre a 
maioría protestante e a minoría católica continuaron durante todo o século XX. 

Actividade 3. Na Cámara dos Comúns, os ministros sentan na primeira fila, e 
os demais deputados do seu partido  –o partido que sacara máis escanos  nesta 
Cámara– nas filas de atrás, situadas a maior altura. O principal partido da 
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oposición séntase en fronte, co secretario xeral e os demais deputados nas 
primeiras filas. Os deputados doutros partidos con menor representación 
tamén se sentan nas filas da oposición. O presidente da cámara sitúase no 
centro da sala e mantén a orde durante os debates. Por encima dos bancos dos 
deputados existen unhas tribunas reservadas para os invitados, a prensa, o 
público, etc. 

Polo que respecta a España, a sala do Congreso dos Deputados ten forma 
semicircular. No centro sitúase o presidente. Por diante, e a un nivel máis 
baixo, áchase a tribuna de oradores. En fronte figuran os escanos dos 
deputados, dispostos en forma semicircular; na primeira fila sentan os 
membros do goberno. Por riba dos escanos dos deputados existen, coma no 
caso inglés, unhas tribunas reservadas para os invitados, a prensa, o público, 
etc. 

Actividade 4. Destacan as medidas levadas a cabo na ensinanza, ao declarar a 
ensinanza estatal (pública) laica en 1882. Por outra parte, desde 1889  a 1898 
elaborouse unha avanzada lexislación social (leis de hixiene e seguridade no 
traballo, lei de pensións, supresión da cartilla obreira…). 

Actividade 5. A política social de Bismarck foi  avanzada: aprobou tres leis 
sociais sobre o seguro de enfermidade, vellez  e accidentes laborais que foron 
pioneiras. Pero Bismarck dimitiu en marzo de 1890 trala subida ao poder do 
novo emperador, Guillerme II, e os seus sucesores case non melloraron a 
lexislación social, xa que tiñan outras prioridades. 

Actividade 6. Autocracia e un  sistema de goberno autoritario no que a 
vontade dun soberano era a lei suprema. Aplicábase de forma especial ao tsar 
ruso, quen se autodenominaba «Autócrata de todas as Rusias». 

Actividade 7. Primeira fase (1871-1879). Bismarck conseguiu que Alemaña, 
Austria-Hungría e o Imperio ruso formaran en 1873 a Entente dos Tres 
Emperadores, á que en 1874 se adhire Italia. 

Segunda fase (1879-1885). Bismarck logrou que se renovase en 1881 a 
Entente dos Tres Emperadores, co que o chanceler alemán conseguiu atraer de 
novo a Rusia. En 1882 creouse a Tripla Alianza entre Alemaña, Austria-
Hungría e Italia. 

Terceira fase (1885-1893). O sistema de alianzas ideado polo chanceler 
alemán comezou a derrubarse. O achegamento entre Francia e Rusia 
materializouse na firma de dous tratados entrambos países en 1891 e 1892. A 
fin do illamento de Francia e a separación de Rusia significaron a fin da época 
bismarckiana. 

Porque cando Rusia se negou a renovar a Entente dos Tres Emperadores, 
Bismarck conseguiu firmar cos rusos un tratado secreto, o chamado tratado 
«de reaseguro», polo que  se comprometían a non intervir nun conflito armado 
contra o outro país, salvo se Alemaña atacara a Francia, ou Rusia a Austria-
Hungría. A Bismarck non lle interesaba que Austria coñecera este tratado. 
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18.6 Unidade 6. Segunda Revolución 
industrial e imperialismo 

 Actividade 1. As novas fontes de enerxía foron o petróleo e a electricidade, 
 aínda que o carbón seguiu tendo un papel importante. 

 Actividade 2. Trust: forma de asociación entre empresas dun mesmo sector ou 
 complementarias, que se poñen baixo unha mesma dirección para centralizar os 
 capitais e a toma de decisións. O obxectivo é controlar o mercado. 

 Cartel: asociación temporal entre varias empresas da mesma actividade 
 económica co obxecto de eliminar la competencia e monopolizar o mercado. 

 Monopolio: situación do mercado na que a oferta dun produto se reduce a un só 
 vendedor. 

 Actividade 3. En xeral, a explotación das terras conquistadas deixouse en mans 
 de compañías con capital privado, que mesmo contaban con tropas (en parte 
 formadas por indíxenas) que estenderon o dominio colonial. 

Actividade 4. A finais do século XIX por vez primeira, pódese falar de 
globalización, da formación dun mercado mundial, aínda que incipiente. Neste 
proceso, como ocorre na actualidade, non todos os pobos ocupaban o mesmo 
lugar: as metrópoles obtiñan os beneficios, convertendo as colonias en mercados 
para os seus produtos manufacturados, mentres os pobos africanos e asiáticos 
vían como se desintegraban a súa economía e a súa sociedade, ao servizo das 
potencias capitalistas. Esta situación de dependencia mantense na actualidade. 

Actividade 5. O rei quería ter un territorio colonial propio, e para isto creou 
unha compañía: a Asociación Internacional do Congo, que financiou a sanguenta 
expedición de Stanley. Na Conferencia de Berlín o rei recibiu o encargo da 
administración do territorio congolés, favorecendo na súa xestión as compañías 
mineiras, nas que tiña intereses persoais, creadas para espoliar a colonia. A 
colonización foi especialmente cruel, chegando ao xenocidio. 

 Actividade 6. Na suposta superioridade racial e cultural dos brancos europeos, 
 destruíndo as culturas tradicionais dos pobos colonizados e as súas formas de 
 organización social e someténdoos ás leis e á cultura da metrópole. 

 Actividade 7. No campo os colonos fixéronse con grandes extensións de terreo 
 onde introduciron novas plantas que tiñan como destino os mercados capitalistas 
 e non cubrir as necesidades alimenticias da poboación autóctona. 

 Actividade 8. A principal causa do imperialismo xaponés foi a necesidade de 
 materias primas, cada vez máis demandadas pola súa industria en auxe. Os seus 
 principais obxectivos foron China e Corea. 

 Actividade 9. A presenza europea en África cara a 1870 (doc. 28) e a 
 explotación do continente africano no séculos XIX (doc. 29). 

� Unicamente algunhas zonas costeiras. Os portugueses estaban asentados na 
costa de Angola e Mozambique desde o século XV. Os franceses 
dirixíranse á costa mediterránea africana (Alxeria) desde o ano 1830; tamén 
se asentaran en Senegal e Gabón. Os ingleses tiñan factorías ao longo de 
case toda a costa africana; estas factorías eran puntos importantes no 
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abastecemento dos barcos na ruta cara á India; entre elas destacan Gambia, 
Serra Leoa, Gana, a colonia de O Cabo no sur do continente. 

� Con frecuencia as expedicións científicas e as viaxes de exploración serán 
utilizados polos distintos países para facer valer os seus dereitos sobre un 
área concreta; destacan as viaxes de Henry Stanley ao servizo de Leopoldo 
II de Bélxica y de Pierre Savorgnan de Brazza ao servizo de Francia. As 
exploracións de David Livingstone, que remontou o río Zambeze e chegou 
ás cataratas do lago Vitoria; de Henry Stanley, que descubriu as fontes do 
río Congo, e de Pierre Savorgnan de Brazza, que explorou a marxe dereita 
do río Congo. 

� O francés que ía de leste a oeste e o británico que ocupaba de norte a sur. 

� Porque as rivalidades entre Francia e Bélxica polo Congo e o crecente 
interese dos comerciantes alemáns por África central impulsaron ao 
chanceler Bismarck a celebrar unha conferencia internacional en Berlín 
entre 1884 y 1885 para establecer una serie de acordos que debían rexer a 
ocupación do territorio africano, para regular como sería o reparto do 
continente africano, co fin de evitar friccións entre as distintas potencias 
europeas. 

Actividade 10. Reino Unido, Francia, Rusia, Alemaña e Xapón. (Despois 
da guerra do opio (1839 - 1842), China quedou aberta ás potencias 
occidentais. O punto de partida foi a guerra chino-francesa, en 1884-1885, que 
permitiu a Francia controlar Indochina. Desde entón ata 1911 as potencias 
europeas repartíronse o territorio chino, e sumouse Xapón, cuxa política 
expansionista desembocou na guerra chino - xaponesa, en 1894-1895. China 
quedou dividida en cinco zonas de influencia: Francia controlaba o suroeste, 
Reino Unido o sur, Rusia e Xapón repartíronse o noroeste, e Alemaña e Reino 
Unido controlaban a península de Shandong. 

18.7 Unidade 7. A Primeira Guerra Mundial  
Actividade 1. Chamamos aliados, aos membros da Tripla Entente e aos países 
que se lle van sumando durante o conflito. Alemaña e os seus aliados (Tripla 
Alianza), denomínanse tamén Imperios Centrais. 

Actividade 2. Italia entrará na guerra xunto cos Aliados rexeitando o seu 
compromiso previo coa Tripla Alianza, polo interese de conseguir anexionarse 
territorios do Imperio Austrohúngaro. 

Actividade 3. Si, era o chamado Plan Schliefen: o Estado Maior alemán 
contaba con que Rusia tardaría bastante tempo en mobilizar as súas tropas, o 
que lle permitiría lanzar un ataque rápido sobre Francia penetrando por 
Luxemburgo e Bélxica; así, Francia capitularía en seis semanas, e os Imperios 
Centrais concentrarían as tropas na fronte rusa. 

Actividade 4. A guerra de movementos comprende os primeiros momentos da 
guerra, o ano 1914; e a guerra de posicións ou guerra de trincheiras, os anos 
1915 e 1916. 

Actividade 5. O pretexto  para declarar a guerra a Alemaña será o 
afundimento dun barco mercante estadounidense por parte dos alemáns en 
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marzo de 1917, pero había outras razóns (á parte do perigo de ataques dos 
submarinos alemáns, que prexudicaba ao comercio atlántico norteamericano) 
como a  defensa dos intereses da banca norteamericana, que fixera grandes 
préstamos a Francia ou Gran Bretaña,  ou a interferencia de Alemaña, que 
promete a México territorios dos Estados Unidos. 

Actividade 6. Trala revolución rusa de 1917, que dará o poder aos 
bolxeviques, producirase a retirada de Rusia da Primeira Guerra Mundial.  O 3 
de marzo de 1918,  o tratado de Brest-Litovsk pon fin á guerra xermano-rusa, 
e Rusia ten que recoñecer a independencia de Finlandia e Ucraína, e tamén a 
de Estonia, Lituania, Letonia e a Polonia rusa, así coma dalgúns territorios 
caucásicos. Para os alemáns, suporá ademais un alivio temporal, xa que ao 
desaparecer a fronte oriental, poden trasladar tropas á occidental. 

Actividade 7. Durante a guerra suspéndese a marcha normal da economía dos 
países implicados,  ao orientar  a meirande parte dos recursos a facer fronte ao 
esforzo bélico. Aos gastos que supoñen o mantemento dos exércitos, 
subministro aos soldados, armamento, etc., hai que sumar o desabastecemento  
e a escaseza de materias primas e  de man de obra debida á mobilización xeral.  
A necesidade dunha racionalización económica levará os gobernos a intervir 
na economía, fixando prezos, orientando a produción e regulando os 
mercados. As mulleres incorporáronse ao traballo remunerado  (fábricas...) de 
forma masiva, os Estados víronse obrigados a pedir préstamos, e a poboación 
civil viuse afectada pola escaseza, o racionamento de alimentos e a alza de 
prezos. 

Actividade 8. As trincheiras, que foron gabias separadas por unha distancia de 
3 ou 4 quilómetros das liñas inimigas debidas ao estancamento das posicións. 

� Os gases asfixiantes, desde 1915 polo desenvolvemento da industria 
química. 

� Tamén apareceron as máscaras antigas que se converteron nun elemento 
imprescindible do equipo de combate. 

� Os tanques, empregados polos aliados a partir de 1916. Pasaban por riba 
das trincheiras, e a súa misión era apoiar a infantería. 

Actividade 9. A paz baseouse nas propostas de Wilson: formación dunha 
Sociedade de Nacións, principio das nacionalidades como fórmula para trazar 
as fronteiras e crear estados, principio de expansión dos réximes democráticos 
coa supresión das fórmulas de Imperio. 

Actividade 10. Eran o mantemento da paz, a seguridade internacional e a 
condena da guerra como medio para liquidar os problemas entre as nacións. 

Actividade 11. Este mapa trata acerca dos cambios territoriais producidos en 
Europa despois da Primeira  Guerra Mundial, polo tanto é un mapa de Europa 
arredor de 1918-1919. 

A Paz de París e os tratados de paz orixinaron unha profunda reestruturación 
territorial de Europa. O fenómeno máis importante será a desintegración dos 
grandes imperios que dominaran Europa durante o século XIX (o ruso, o 
austrohúngaro e o otomán) e a aparición de novas nacións, baseadas no 
principio das nacionalidades recollidas nos 14 puntos de Wilson. 
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� Os novos Estados xurdidos agora son os representados en cor verde; de 
norte a sur, son os seguintes: Finlandia, Estonia, Letonia e Lituania e 
Polonia (resultado da desmembración do Imperio ruso). Checoslovaquia e 
Hungría (con territorios do imperio Austrohúngaro), e Iugoslavia (resultado 
da unificación de Bosnia e Hercegovina, Serbia, Eslovenia, Croacia e 
Montenegro en 1919. 

� As áreas sinaladas en cor rosa son algúns dos territorios que Alemaña ten 
que ceder polo tratado de Versalles . De sur a Norte vemos: Alsacia e 
Lorena (cedidos a Francia), Eupen e Malmèdy (a Bélxica), e o norte de 
Schleswig (a Dinamarca).   

� A área de cor amarela representa a zona do Rin, área que quedará ocupada 
durante quince anos, e desmilitarizada nunha franxa de 50 quilómetros. 

� As áreas sinalados en cor lila son territorios cedidos por Austria a Italia 
polo tratado de Saint-Germain: ao leste, Istria, e ao norte, o Trentino.  

18.8 Unidade 8. A revolución rusa e a URSS 
Actividade 1. O tsar Alexandre II ditou, en 1861, un ukasse (decreto) que 
supoñía a abolición da servidume e o reparto das terras entre os campesiños e 
a nobreza.  Pero, lonxe de mellorar a situación dos labregos,  este decreto 
obrigaba a pagar ao Estado unhas cantidades polo valor das terras recibidas e, 
ademais,  non significaba a liberalización total das terras, senón que estas 
quedaban vinculadas á propia comunidade campesiña (Mir). Serían estas 
comunidades as que se responsabilizarían do pago dos rescates e dos impostos, 
as que decidirían os produtos de semente, as que autorizasen ou non a venda 
de leiras, etc. Doutra banda, os nobres acapararon as mellores terras e, deste 
xeito, a situación dos labregos rusos aínda empeorou máis que antes da 
reforma agraria. En 1905, tentarase de novo levar a cabo unha reforma no 
campo coa pretensión de modernizar a agricultura e aumentar a produción, 
pero de novo será un fracaso. 

Actividade 2. A Duma é unha asemblea lexislativa elixida por sufraxio 
(corporativo e indirecto), que o tsar Nicolás II vese na obriga de convocar, 
como resposta ás esixencias da Revolución de 1905; é un intento errado de 
apertura do absolutismo tsarista, xa que os poderes da Duma irán sendo 
recortados paulatinamente. 

Actividade 3. O 14 de xuño de1905 os mariñeiros do acoirazado Potemkim, o 
barco máis poderoso da flota imperial do mar Negro, amotináronse contra os 
seus oficiais; os mariñeiros conseguiron o control do barco, e a poboación de 
Odessa apoiou aos amotinados, desencadeándose unha insurrección popular. 

Actividade 4. En 1903 xorden dentro deste partido marxista dúas tendencias: 
os menxeviques e os bolxeviques. Os primeiros defendían a necesidade de 
realizar unha revolución burguesa como paso previo á revolución obreira, e 
crían nun modelo de partido do tipo das socialdemocracias europeas. Os 
bolxeviques defendían a idea de que era o proletariado quen debía liderar a 
revolución desde o primeiro momento, poñendo en marcha de forma inmediata 
a ditadura do proletariado. 
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Actividade 5. Transformar a estrutura política do Estado creando un réxime 
parlamentario de tipo occidental, e cumprir cos compromisos exteriores 
continuando coa participación de Rusia na Primeira Guerra Mundial. 

Actividade 6. Durante a Guerra Civil (1918-1921), implantouse o chamado 
comunismo de guerra, que contempla medidas como a nacionalización das 
terras, das industrias e do comercio, a militarización do traballo, e a supresión 
doutras prácticas económicas capitalistas como o pago con diñeiro. Estas 
medidas desencadearán a grave crise de 1921, causada pola baixada de 
produtividade agraria e industrial, a desorganización dos transportes, o 
desabastecemento dos mercados, o empeoramento das condicións da 
poboación, etc. 

Actividade 7. Durante o goberno de Stalin levarase a cabo a eliminación 
sistemática de calquera tipo de oposición ou disidencia, esixindo obediencia 
absoluta ás súas directrices. O PCUS será sometido á depuración de miles dos 
seus membros, que serán executados ou deportados; os máximos dirixentes da 
revolución de outubro e do exército vermello serán aniquilados (entre eles, 
Trotski). Controlarase tamén aos intelectuais, artistas, científicos... evitando 
calquera crítica ou innovación respecto á ortodoxia oficial, ao mesmo tempo 
que se engrandecerá a figura de Stalin e dos logros do goberno mediante unha 
intensa labor de propaganda. 

Actividade 8. Representa o proceso de formación da Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas ( URSS), mediante a unión de diversos territorios entre 
os anos 1922 e 1940. No mapa aparecen diferenciados, mediante distintas 
cores, cinco tipos de territorios que se corresponden cos distintos momentos da 
súa integración na URSS; os primeiros territorios, en cor amarela,  
incorpóranse en 1922 e os últimos, en cor azul, en 1940. Trala Revolución de 
Outubro, o goberno de Lenin  levará a cabo un novo modelo de organización 
territorial do Estado baseado nos soviets. O Estado soviético organízase como 
unha federación baseada na unión libre e voluntaria de todas as nacionalidades 
que formaban o vello imperio tsarista; recoñécese o dereito á igualdade de 
todos os pobos de Rusia e o dereito á autodeterminación; durante a guerra 
civil,  o trunfo do exército vermello permitiu que nalgunha das repúblicas 
periféricas que xurdiran da fragmentación do imperio dos tsares, se 
estableceran gobernos de carácter bolxevique, entre elas Bielorrusia, Ucraína, 
Armenia, Xeorxia e Acerbaixán. As tres últimas, en 1922, uniranse 
federalmente con Rusia,  o que dará lugar á fundación da Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Entre 1922 e 1936 ten lugar a formación das novas 
repúblicas socialistas soviéticas de Kazahistán, Quirguizistán, Taxiquistán, 
Turkmenistán e Uzbequistán. En 1940 prodúcense as últimas incorporacións: 
Moldavia, Lituania, Estonia e Lituania. Na URSS, as distintas nacionalidades, 
segundo a súa extensión e grao de identidade cultural posuían distintos niveis; 
así, a URSS estaba constituída pola unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, e dentro de cada unha delas podían existir territorios ou distritos 
nacionais, como rexións autónomas. Na Constitución de 1923 defínese o 
reparto de competencias entre a  Unión e as diferentes repúblicas, ás cales se 
lles recoñecía o dereito a se separaren e establécese coma órgano supremo 
(lexislativo) do novo estado o Soviet Supremo, que está formado por delegados 
dos soviets das distintas repúblicas. Stalin retomará as prácticas de rusificación 
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do tsarismo mediante colectivizacións forzosas e desprazamentos de 
poboación, e irá concentrando nas súas mans todos os resortes do estado 
soviético. O modelo territorial permanecerá sen case cambios ata os anos 90 
do século XX. 

18.9 Unidade 9. Os problemas económicos 
de entreguerras 

Actividade 1. -  A primeira frase expresa que o pago das cargas financeiras da 
guerra que os países belixerantes contraeran con EE.UU., así como as 
reparacións que os países derrotados debían satisfacer aos aliados vencedores, 
dificultaban a inversión en actividades produtivas que favoreceran a 
reconstrución económica das potencias europeas.  

� A segunda frase chama a atención sobre a actitude dos países anglosaxóns 
moito menos interesados no pago das indemnizacións de guerra que na 
reactivación da actividade económica e no cobro dos empréstitos, dado que 
ambos eran os principais acredores. 

� A afirmación sobre a necesidade dos préstamos estadounidenses para a 
reconstrución europea débese a que esa recuperación da actividade 
económica só podería levarse a cabo coa inversión dos capitais 
norteamericanos, porque as finanzas europeas quedaran destruídas pola I 
Guerra Mundial. 

Actividade 2. Inflación: rápida subida dos prezos. 

Recesión: Fase depresiva dunha economía, cando o saldo de crecemento é 
negativo. 

Actividade 3. Tres fases marcan a evolución da posguerra trala I Guerra 
Mundial: 

� 1ª. Bóom económico (1919-20). Afectou a EE.UU. e Reino Unido 
principalmente; foi favorecido pola demanda de bens de equipo dos países 
europeos para reconstruír as economías. 

� 2ª.  Recesión (1920-21). Provocada porque EE.UU.  paralizou  a súa 
política de préstamos a terceiros, o que freou a demanda destes. 

� 3ª. Recuperación económica (a partir de 1924). Favorecida por algunhas 
medidas diplomáticas, como o Plan Dawes, ou monetarias, como a creación 
do reichsmark, que posibilitaron o crecemento económico entre 1924 y 
1929. 

Actividade 4. Unha cadea de montaxe é un sistema de produción no que, 
grazas a dispositivos mecánicos, as materias primas móvense aos postos de 
traballo dos obreiros que as manipulan. 

 A finalidade da cadea de montaxe é reducir os tempos empregados nas 
diferentes tarefas produtivas e abaratar custos de produción. 
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Actividade 5. Proteccionismo: política económica baseada en gravar con 
fortes aranceis as importacións. Ten como resultado a diminución do volume 
do comercio internacional. 

Actividade 6. A  gráfica mostra a caída da produción industrial nos principais 
países industriais, una fase depresiva que durou ata 1932. Tralo crack da bolsa 
de Nova York en 1929, os EE.UU. repatriaron os seus capitais e reduciron as 
súas importacións, o que estendeu a crise económica a Europa. As etapas a 
mencionar son:  

crise de 1921, consecuencia da I Guerra Mundial; crise da economía alemá en 
1923; os anos de crecemento económico (sinalando as diferenzas entre EE UU 
e Europa); a forte caída da produción como consecuencia do crack de 1929 e 
as súas causas (superprodución); as consecuencias da forte baixada da 
produción industrial (paro); a recuperación a partir de 1933. 

Actividade 7. O New Deal tivo tres vertentes principais: 

� A política financeira, cuxo principal obxectivo foi sanear o sistema 
bancario e financeiro mediante a súa regulación, de forma que se 
estableceron maiores garantías para o préstamo e os depósitos. 

� As actuacións sobre as actividades produtivas, que se centraron na 
inversión estatal en obras públicas para reactivar a industria. A diminución 
da produción agrícola para adaptala á demanda e que aumentase a renda 
dos agricultores. O apoio ás grandes empresas. 

� A política social. Centrouse na regulación dos dereitos dos traballadores 
(establecemento do salario mínimo, limitación da xornada laboral, etc.)  
establecendo seguros obrigatorios por accidente ou desemprego e pensións 
de vellez e viuvez.  

Aínda que en  termos económicos esta política non tivo moito éxito, en termos 
sociais o New Deal funcionou ben contra os efectos negativos da Gran 
Depresión. 

18.10  Unidade 10. O ascenso dos 
totalitarismos fascista e nazi 

Actividade 1. É un sistema político que se basea na igualdade de dereitos 
entre todas as persoas e nas que todas poden participar co seu voto (sufraxio 
universal). Nas democracias garántense as liberdades básicas: de reunión, de 
asociación, de prensa, de movementos, de circulación, etc.; e a seguridade e 
ausencia de terror. 

Actividade 2. Tres causas sinala o autor para explicar o ascenso das ditaduras 
na Europa de entreguerras: 

� O desencanto pola democracia trala Gran Guerra. 

� A loita contra os movementos de esquerda (principalmente socialista) 
lanzada polos grandes empresarios e terratenentes. 

� O antisemitismo. 
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Actividade 3. Foron movementos que, inspirados na revolución rusa de 1917, 
trataron de destruír o sistema liberal burgués para instalar un poder de tipo 
soviético baseado en consellos de obreiros e soldados. 

Actividade 4. Os territorios do leste de Europa que, na súa opinión, 
necesitaban aos alemáns para desenvolverse e que se consideraban con dereito 
a arrebatarlle a outros pobos que definían como inferiores. 

Actividade 5. É aquel no que non existe a división de poderes (executivo, 
lexislativo e xudicial), está prohibida calquera manifestación de oposición 
política e non recoñece dereitos individuais ás persoas que quedan sometidas 
ao interese do Estado. 

Actividade 6. Son ideoloxías totalitarias e violentas que rexeitaron e 
combateron as liberdades, principios e dereitos democráticos, e impuxeron 
ditaduras nas que o xefe tiña todos os poderes e o Estado controlaba todos os 
aspectos da vida política, económica, cultural e social. 

Actividade 7. Prohibiu todos os partidos e sindicatos, excepto o fascista, que 
quedou reducido a un órgano de propaganda; decretou a censura de prensa e 
asumiu todos os poderes. 

Actividade 8. De violencia e de terror contra todos os que non pensaban igual 
ou contra todos os que consideraban inferiores. 

Actividade 9. A imaxe móstranos unha escena familiar: o pai, tres fillos, a 
aboa e a nai, que ten ao menor dos seus fillos nos brazos, están arredor dunha 
mesa. Está claro que o papel que o fascismo asignaba ás mulleres era 
esencialmente doméstico, dedicadas a coidar a familia. Non houbo ningunha 
forza política do fascismo que estivera dirixida por mulleres. 

18.11  A Segunda Guerra Mundial 
Actividade 1. Produciuse como consecuencia das cuestións mal resoltas no 
Tratado de Versalles, que puxera fin á Primeira Guerra Mundial e que eran 
basicamente: a humillación de Alemaña, a crise económica de 1929, o ascenso 
do nazismo, favorecido todo pola política de “acougo” dos réximes 
democráticos (Francia e Inglaterra, sobre todo). 

Actividade 2. O ataque a Pearl Harbor polos xaponeses en 1941 foi 
planificado por sorpresa contra a flota estadounidense fondeada en Hawai. 
Este ataque marcou a mundialización da guerra ao abrir unha nova fronte 
bélica: Asia oriental; os Estados Unidos (Roosevelt) declararon a guerra ás 
potencias do Eixo, aliñándose definitivamente cos aliados europeos. 

Actividade 3. - Foi unha guerra na que toda a estrutura dos países (económica, 
científica, técnica, etc.) púxose ao servizo da guerra. 

� Guerra lóstrego nas operacións militares ofensivas. 

� Enfrontamento ideolóxico máis que entre países. 

� Movementos de resistencia nas poboacións ocupadas. 
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� Implicación da poboación civil ademais dos xefes de goberno ou dirixentes       
civís. 

Actividade 4. - En Europa occidental impulsáronse as democracias sociais. 

� A Europa oriental e balcánica viuse sometida á ocupación soviética, que 
estableceu as chamadas “democracias populares”. 

� En China a retirada xaponesa deixou o país ao borde da guerra civil. 

� En Asia e no mundo árabe desenvolvéronse os movementos nacionalistas 
que   precipitaron a caída do imperialismo colonial europeo. 

Actividade 5. A experiencia da guerra fixo que as potencias aliadas 
planificaran nas diversas conferencias de paz un novo sistema mundial, que 
asegurase a paz e a seguridade internacional. Naceu a Organización das 
Nacións Unidas (ONU) en 1945 na conferencia de San Francisco. 

Actividade 6. A batalla de Stalingrado, que significou o inicio da 
contraofensiva soviética que culminaría coa toma de Berlín en 1945; a vitoria 
de El Alamein deu comezo a unha contraofensiva aliada no norte de África; en 
1943, Italia, ante o avance aliado no seu territorio, firmou o armisticio; os 
estadounidenses contraatacaron no Pacífico acabando coa hexemonía naval 
xaponesa; e o desembarco de Normandía, que abriría unha fronte occidental en 
Francia. 

A fronte occidental, que  se abriu tralo desembarco de Normandía; a fronte 
italiana, que se abriu tralo desembarco americano en Sicilia, e a fronte oriental, 
onde se iniciou a ofensiva que culminou coa caída de Berlín. 

Actividade 7. A II Guerra Mundial foi a maior catástrofe humanitaria porque 
foi a guerra que produciu ata o momento unha maior mortalidade (55 millóns 
de mortes) e o desprazamento de numerosas poboacións. Tamén debido aos 
efectos morais da mesma como o xenocidio dos xudeus e outras minorías 
étnicas, homosexuais e disidentes políticos, e a que provocou o peor desastre 
económico sobre todo pola destrución de numerosas cidades. Por último, foi 
un desastre político que ocasionou a división política de Europa en dous 
bloques, a partición de Alemaña e o traslado das fronteiras entre os distintos 
Estados. 

18.12  Unidade 12.  A Guerra Fría 
Actividade 1. É un termo acuñado por Churchill en 1946 que fai referencia á 
división do mundo en dous bloques inimigos: o bloque capitalista e o bloque 
comunista, que dan lugar a unha etapa de tensións nas relacións internacionais. 

Actividade 2. É unha expresión de orixe americana que fai referencia ás 
relacións internacionais que se dan entre 1947 e a década de 1990, baseadas na 
tensión e na confrontación entre os dous bloques: o capitalista, liderado por 
Estados Unidos, e o bloque comunista, liderado pola Unión Soviética. Pero é 
un enfrontamento sen recorrer a conflitos armados directos por parte dos 
líderes de cada bloque. 
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Actividade 3. Dáse no período entre 1958 e 1975 nos inicios da distensión. 
Significa que Kruschev expresou a necesidade de que os Estados se 
relacionasen aínda que tiveran réximes diferentes, e xunto ao presidente 
norteamericano Eisenhower, iniciaron unhas relacións de diálogo establecendo 
un contacto permanente desde 1963; o “teléfono vermello” que comunicaba a 
Casa Branca co Kremlin. 

Actividade 4. A Guerra Fría atravesou varias fases con conflitos localizados 
en cada etapa: 

� 1. Máxima tensión (1947-1953). Conflitos: 
–  Bloqueo de Berlín. 

–  Guerra de Corea. 

–  Nacionalización do canal de Suez. 

� 2. Coexistencia pacífica (1958-1975). Conflitos: 
–  Muro de Berlín. 

–  Crise de Cuba. 

–  Vietnam. 

� 3. Retorno á Guerra Fría ( 1975- 1985). Conflitos: 
–  Invasión de Afganistán. 

–  Guerra das Galaxias. 

Actividade 5. Son países do Terceiro Mundo que desde o proceso de 
descolonización deron lugar a novos Estados que aspiraban a se manter 
neutrais e independentes con respecto aos dous bloques. Formaron un 
movemento político alternativo que reclamaba a necesidade de promover unha 
nova orde económica mundial,  baseada na cooperación internacional e nas 
axudas dos países máis desenvolvidos. 

Actividade 6.  Liderado polos Estados Unidos basearon a súa estratexia en: 

Desenvolvemento e sostemento dun enorme potencial militar propio. 
Axuda económica para a reconstrución dos países afectados pola Segunda 
Guerra Mundial a cambio de certa influencia económica e política. 
Pactos bilaterais e multilaterais. 
Pactos militares cos aliados para cercar e illar á URSS: OTAN. 
Propagación dunha ideoloxía anticomunista, inxenua pero eficaz, que 
convertía os Estados Unidos en defensores do mundo libre. 
 

Actividade 7. Liderado pola Unión Soviética, os dirixentes iniciaron un proceso 
de dominación nas zonas de ocupación europeas, baseado en: 

� Aumento continuo do poderío militar desenvolvendo un arsenal atómico 
disuasorio. 

� Formación dun bloque militar: o Pacto de Varsovia que loitaba ademais 
contra as disidencias interna e externas. 

� Sistema económico de expansión do modelo soviético. 

� Apoio aos movementos pacifistas contra a política de rearme do bloque 
occidental. 
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� Apoio aos movementos de liberación nacional afroasiáticos. 

Actividade 8. Era un programa norteamericano  que iniciou John F. Kennedy 
entre os anos 1960-1963 e propoñía, fronte ao armamento nuclear, fortalecer 
as armas convencionais e darlle á política exterior unha orientación de axuda 
económica e técnica. De aquí os acordos entre a URSS e USA sobre a 
limitación de armas nucleares (SALT).  

Actividade 9. Porque foi o punto álxido dunha situación que comezara tres 
anos antes, cando os guerrilleiros de Fidel Castro botaron do poder ao ditador 
Baptista, apoiado polos Estados Unidos. 

En 1959, despois de tomar A Habana, Fidel Castro provocou coa súa política 
de nacionalización de empresas estranxeiras, que eran case todas 
norteamericanas, o enfrontamento cos Estados Unidos e o achegamento á 
Unión Soviética, convertendo Cuba nun foco rexional de conflito entre os 
dous bloques da Guerra Fría. 

Actividade 10. Foi o brazo armado dos comunistas de Vietnam do Sur, cando 
en 1960 fundaron a Fronte Nacional de Liberación. O Vietcong apoiou que os 
comunistas de Vietnam do Norte invadiran o Sur, para lograr a reunificación 
do país. 

O conflito de Vietnam converteuse nun escenario máis da Guerra Fría, porque 
Vietnam do Sur contou co apoio dos Estados Unidos  e Vietnam do Norte co 
apoio da URSS. 

18.13  Unidade 13. Descolonización e 
Terceiro Mundo 

Actividade 1. Commonwealth: institución internacional creada para fomentar 
a cooperación económica entre o Reino Unido e as  súas antigas colonias, polo 
que abranguía só os territorios que foran colonizados polo Reino Unido 

Terceiro Mundo: é un concepto político que defina os países 
subdesenvolvidos. O termo nace por oposición ao Primeiro Mundo, que son os 
países capitalistas desenvolvidos, e ao Segundo Mundo, que facía referencia 
aos países socialistas.  

Actividade 2. Segundo  a conferencia de Bandung, o principal problema era o 
mantemento da paz. 

A conferencia de Bandung expresa a idea de que todas as nacións teñen o 
dereito a escoller o seu propio sistema político. As referencias da conferencia 
de Bandung  concrétanse nos  seguintes puntos: 

� Respecto á soberanía e á integridade territorial de todas as nacións. 

� Recoñecemento da igualdade de todas as razas e de todas as nacións, 
grandes e pequenas. 

� Abstención de intervencións ou interferencias nos asuntos internos doutros 
países. 
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Actividade 3. O mapa representa a colonia británica da Unión India no ano da 
súa independencia, 1947. Destácanse as rexións segundo a maioría relixiosa 
dominante: hindú ou musulmá, sen ter en conta outras minorías. A división 
relixiosa vai xogar un papel fundamental desde o mesmo momento da 
independencia, e ata a actualidade.  

Nas zonas de maioría musulmá, despois de constantes e cruentos 
enfrontamentos e guerras, hoxe existen dous Estados: Paquistán e Bangla 
Desh, mentres a maioría do territorio da península do Indostán constitúe o 
Estado da India. Birmania (Myanmar) e Ceilán (Sri Lanka) independizáronse 
en 1948. 

A Unión India era a “xoia da coroa” do Imperio colonial británico. A finais do 
século XIX xa se tiña creado o Partido do Congreso, formado por hindús 
burgueses educados na metrópole. Este partido foi tolerado polos británicos 
ata que as súas actividades acadaron un carácter cada vez máis nacionalista. 

O líder indiscutible do Partido do Congreso e do movemento cara á 
independencia foi o Mahatma Gandhi. As súas campañas de desobediencia 
civil e os seus postulados de “non violencia” foron acadando cada vez maior 
apoio entre a poboación da colonia. Gandhi propugnou o boicoteo das 
institucións coloniais e dos seus produtos; a renuncia a calquera cargo 
colonial; non pagar impostos e non aceptar o dominio británico. Os británicos 
encarcerárono en varias ocasións como consecuencia do éxito das súas 
campañas. A de máis sona foi a “marcha do sal”, de 400  quilómetros, en 
1930.  A marcha realizouse como protesta contra os impostos do sal e Gandhi 
e os seus seguidores comezaron a elaborar o seu propio sal utilizando a auga 
do mar. 

A resposta dos británicos ás campañas de Gandhi foron a represión e o apoio a 
un grupo rival de relixión islámica, a Liga Musulmá, liderado por Alí Jinnah. 
Este grupo pretendía crear un Estado propio para a minoría islámica da 
colonia. 

Durante a II Guerra Mundial recruaron as protestas nacionalistas e a represión 
británica acentuouse. Gandhi iniciou o movemento “Abandonen a India” en 
1942, e foi de novo encarcerado polos británicos. As folgas e protestas 
aumentaron, moitas delas violentas. Máis de 100.000 persoas foron detidas e 
moitos manifestantes foron mallados en público. Gandhi mantívose 21 días en 
folga de fame, a pesar da súa mala saúde. 

Ante a imposibilidade de seguir mantendo a colonia, sobre todo despois dos 
efectos da guerra para a economía británica, o goberno decidiu negociar a 
independencia ao finalizar a guerra. En 1946 liberou a todos os presos 
políticos. O 15 de agosto de 2007 declarouse a independencia da India, con 
Nehru como primeiro ministro. 

Coa independencia creáronse dous Estados: Paquistán, de maioría musulmá e 
con dous territorios separados por miles de quilómetros, e a India, de maioría 
hindú. A participación fíxose no medio da violencia entre hindús, musulmáns 
e sijs. O mesmo Gandhi foi asasinado o 30 de xaneiro de 1948 por un hindú 
contrario aos seus postulados de convivencia pacífica entre todas as relixións. 
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Millóns de persoas das dúas confesións víronse obrigados a desprazarse cara 
ao Estado da súa relixión. 

- O caso de Caxemira, de maioría musulmá pero incluída na India por decisión 
do seu príncipe, ten provocado varias guerras entre a India e Paquistán, que 
reclama esa rexión, a primeira guerra de 1947 a 1949. Paquistán Oriental 
independizouse en 1971 despois dunha guerra civil na que a India apoiou os 
separatistas. 

O enfrontamento entre a India e Paquistán continúa na actualidade, coa 
cuestión de Caxemira como principal motivo. A pesar de que grandes bolsas 
de poboación viven na miseria en ambos países, os Estados destinan gran parte 
do seu orzamento a programas militares, contando os dous coa bomba 
atómica. A situación internacional despois do 11-S e a invasión de Afganistán 
e Iraq por EE UU non fai agardar unha solución duradeira do conflito entre as 
dúas antigas colonias británicas. 

Actividade 4. OLP: Organización para a Liberación de Palestina. Formouse 
en 1964 e foi dirixida por Yassir Arafat. Foi recoñecida como representante do 
pobo palestino pola ONU en 1974. 

Intifada: enfrontamento aberto da poboación civil palestina contra o exército 
de Israel e a súa ocupación. O máis característico é a utilización de pedras 
contra os tanques e a tecnoloxía israelí. 

Actividade 5. O territorio de Palestina foi dividido segundo a proposta de 
partición da ONU, inspirada nunha proposición do Reino Unido. Israel recibía 
a maior parte do territorio, ao tempo que o territorio palestino carecía de 
continuidade. 

� Israel conquistou ao longo das guerras palestino - israelís os seguintes 
territorios: 

– 1948: territorios en Cisxordania e Gaza no sur e territorios de Galilea no 
norte. 

– 1956: a península do Sinaí. 
– 1967: franxas de seguridade en todas as fronteiras, entre as que destacan 
os altos do Golán. 

� Israel conserva o control de gran parte do territorio de Gaza, parte de 
Cisxordania e Galilea, que foran outorgados aos palestinos polo acordo de 
partición da ONU de 1947. Ademais conserva os altos do Golán, que 
pertencen a Siria, a quen llos arrebatou en 1967. 

18.14  Unidade 14. O mundo capitalista 
Actividade 1. Porque era necesario o desenvolvemento das economías 
europeas e xaponesa para o propio crecemento económico dos Estados 
Unidos; porque grazas ao control que exercían nas institucións internacionais 
que se crearon para a reconstrución, como o Banco Mundial, puideron 
controlar a orientación económica deses países e a implantación neles das súas 
empresas, incrementando ao mesmo tempo o seu peso político no mundo 
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fronte ao bloque soviético; e porque grazas á axuda enviada puideron 
beneficiar aos seus agricultores e industriais que colocaron así produtos que 
doutra maneira non lograrían vender. 

Actividade 2. É un crecemento constante do sector terciario polas necesidades 
da nova organización industrial (estudos de mercado, publicidade, etc.) e polo 
aumento do tempo de lecer, e que debido, á súa excesiva diversificación, se 
escindiu noutro cuaternario, que abarca os campos da informática e da 
investigación. 

Actividade 3. É unha teoría económica e máis unha ideoloxía que comezou a 
impoñerse no mundo a partir da década de 1980. Están en contra de que os 
Estados asuman gastos sociais elevados para atender as necesidades da 
poboación, ou que se encarguen de xestionar actividades económicas. 
Pretenden que todo iso dependa da iniciativa privada e da liberdade do 
mercado, como xa propuxera douscentos anos antes o liberalismo clásico 
(Adam Smith). Pretenden pois privatizar todo tipo de servizos públicos: 
comunicacións, transportes, sanidade, educación, a seguridade social e 
calquera outro que poida ser atractivo para as empresas privadas.  

Actividade 4. En primeiro lugar tres pequenos países (Bélxica, Holanda –
Nederland– e Luxemburgo), que tiñan economías bastante semellantes e 
problemas tamén parecidos, crearon o BENELUX, unha asociación para a 
cooperación que eliminaba os aranceis (as taxas que se pagan nas aduanas para 
calquera tipo de mercadorías). Inmediatamente despois, en 1951, Francia, 
Alemaña e Italia fundaron xunto co BENELUX a CECA para liberalizar o 
comercio do carbón e do aceiro (Comunidade Económica do Carbón e do 
Aceiro). Como o resultado foi moi positivo, asinaron en 1959 un novo tratado, 
en Roma, ampliando a eliminación de taxas e aranceis a todo tipo de produtos 
industriais, capitais, servizos e traballadores, constituíndo a Comunidade 
Económica Europea. 

Actividade 5. Temos o dereito de desprazarnos e residir en calquera dos 
países membros, buscar traballo ou estudar en igualdade de condicións cós 
habitantes dese país; o dereito a votar nas eleccións ao Parlamento Europeo e 
nas municipais da localidade na que residamos aínda que non sexa o noso (o 
voto aos parlamentos nacionais está reservado só aos habitantes do propio 
país). Temos ademais dereito a recibir asistencia diplomática nos consulados 
de calquera país da Unión Europea cando esteamos fóra da UE. 

Actividade 6. O Estado de benestar está constituído por unha serie de 
garantías para a poboación que aseguran a protección social e o reparto da 
riqueza; articúlanse nos seguintes dereitos: dereito a unha sanidade pública, 
dereito a unha educación obrigatoria, pública e gratuíta, axudas ás familias e 
empresas con becas, subvencións, desgravacións, etc. e establecemento dunha 
Seguridade Social. 

Actividade 7. Os anos sesenta foron os do crecemento económico xaponés, 
con elevadas taxas de crecemento que  o converteron na terceira potencia 
económica del mundo tras EE.UU. e a Unión Soviética. 

Pola contra, a situación económica de Xapón nos anos noventa do século 
pasado caracterizouse por unha forte desaceleración que foi debida a tres 
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factores: a diminución das exportacións, a caída do consumo interior e a crise 
financeira. 

Actividade 8.  

� Movemento sandinista. 

Foi fundado por Daniel Ortega en 1961 en Nicaragua. Chámase Fronte 
Sandinista de Liberación Nacional, é unha organización política de esquerdas, 
seguidora do líder nicaraguano Augusto Sandino, e que emprendeu unha 
guerra de guerrillas contra a intervención estadounidense no seu país durante 
as primeiras décadas do século XX. Actualmente forma parte da Internacional 
Socialista. No ano 1979 conseguiu derrocar do poder ao ditador Anastasio 
Somoza iniciando un goberno de reconstrución nacional. Volverán ao poder en 
2006, pero xa perderan gran parte do seu prestixio inicial. 

� Movemento cocalero. 

 Nace en Bolivia cando Estados Unidos decide que a loita contra a droga e  o 
control da manufactura da cocaína é prioritaria. Os países produtores, Bolivia, 
Colombia e Perú, comezan a ser o eixo do control policial e militar para 
erradicar o cultivo da folla de coca tradicional dos indíxenas bolivianos. 
Segundo esta política, os produtores debían substituír esta produción por 
outras alternativas, pero estas non daban rendemento económico suficiente. A 
partir da década dos oitenta, e como resposta á violencia policial, os 
produtores agrúpanse, para dar resposta, nos sindicatos campesiños das cinco 
federacións da zona de Cochabamba. E estala o conflito de Chapare no que hai 
enfrontamentos, represión e resistencia entre o movemento cocalero e o Estado 
boliviano. Era dirixido este movemento por Evo Morales. 

18.15  Unidade 15. O mundo comunista 
Actividade 1. Ao quedaren baixo a influencia da URSS, nestes países 
imporase un modelo político e económico baseado no soviético; en todos eles 
o Partido Comunista converterase no dirixente da vida política, e o único 
partido permitido, e silenciarase toda discrepancia coas directrices marcadas 
por Moscova. O Estado dirixirá todos os ámbitos da vida política e  
económica. 

Actividade 2. As condicións de vida dun cidadán medio da URSS estaban 
bastante lonxe das dos cidadáns dos países capitalistas desenvolvidos. O 
documento dá algúns datos como o custo dos alimentos básicos ou dalgúns 
bens de consumo, como os automóbiles en relación cos salarios. 

Así se explica que os cidadáns soviéticos medios destinaran á alimentación 
unha porcentaxe do seu gasto equivalente a un 80 %. 

A nomenklatura, o núcleo dirixente na URSS, era un grupo privilexiado desde 
o punto de vista do acceso a bens e servizos, que para o resto da poboación 
eran un luxo inalcanzable. 

Actividade 3. Coa morte de Stalin en 1953 produciuse o enfrontamento entre 
dúas posturas dentro do PCUS: unha inmobilista, que pretendía continuar co 
sistema stalinista integramente, e outra reformista, encabezada por Kruschev. 
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Despois de tres anos, Kruschev alcanzou o poder e convocou o XX Congreso 
do PCUS, onde denunciou os excesos do stalinismo e aceptou a posibilidade 
de construír o socialismo por medios democráticos. A pesar destes presupostos 
teóricos, e aínda que o nivel de represión e de control ideolóxico se suavizaron 
moito, a práctica política seguiu sendo totalitaria. 

Actividade 4. Os resultados foron catastróficos, xa que a produción agrícola 
afundiuse e a industrial estancouse. Serán anos de carestía e fame que 
afectarán sobre todo á poboación campesiña. Ante este fracaso, implantarase 
unha nova política económica, centrada na agricultura, que permitirá a 
pequena propiedade campesiña. 

Actividade 5. Despois da expansión económica continuada entre os anos 
corenta e os anos sesenta, a economía da URSS, e tamén a dos países 
socialistas, amosa síntomas de estancamento na década dos setenta, que se 
agravará durante os anos oitenta, nos que estes países xa teñen unha situación 
de crise económica global, con malos resultados agrícolas e industriais, déficit 
comercial e  forte endebedamento. 

Actividade 6.  A perestroika xorde como consecuencia da crise na que estaba 
sumida a URSS; foi un intento de resposta do Partido Comunista para mellorar 
a economía soviética. O obxectivo era acelerar o crecemento económico e 
social superando a crise económica. Tamén foi unha actuación fundamental 
para democratizar o réxime e conseguir unha apertura política. 

Actividade 7. Chámase así a política de transparencia informativa que 
acompañou o proceso de reformas, dado o escurantismo do período anterior 

Actividade 8. En 1991, Eslovenia, Croacia e Macedonia proclaman a súa 
independencia, seguidas en 1992 por Bosnia-Herzegovina; Serbia e 
Montenegro refundan a Federación Iugoslava, da que se separa Montenegro 
definitivamente  no ano 2006. 

Actividade 9. No ano 2004 incorporaranse Chequia, Eslovaquia, Polonia, 
Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania e Hungría e, no 2007, Bulgaria e 
Romanía.  

18.16  Unidade 16. O mundo entre dous 
milenios 

Actividade 1. Croacia: o conflito entre Serbia e Croacia iniciouse trala 
decisión de Croacia de se escindir da Federación Iugoslava, por causa da 
hexemonía serbia dentro da mesma, e formar un novo país. 

� Bosnia: Serbia, constituída xa como país, apoiou militarmente as minorías 
de orixe serbia de Bosnia, maioritariamente musulmán. Levaron a cabo 
limpezas étnicas co fin de eliminar a poboación musulmá e anexionar 
territorios bosníacos a Serbia. 

� Kósovo: a política de homoxeneización e limpeza étnica levada a cabo por 
Serbia en Kósovo, de poboación maioritariamente albanesa, foi a causa dun 
novo conflito armado. 
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Actividade 2. Son enfrontamentos bélicos desde 1991 ata a actualidade nos 
distintos territorios que formaran antes Iugoslavia. Eran seis repúblicas 
federadas (Eslovenia, Croacia, Bosnia- Hercegovina, Serbia, Montenegro e 
Macedonia) e  dúas rexións autónomas (Voivodina e Kosovo), que, á morte de 
Tito (1980), se enfrontaron debido ás fortes tensións étnicas e nacionalistas. 

Actividade 3. O fundamentalismo non é privativo do islamismo, todas as 
relixións e culturas teñen correntes integristas, que pretenden impoñer a súa 
interpretación dos libros sagrados ao resto da sociedade e rexeitan algúns 
aspectos da modernización política e social (por exemplo, a igualdade entre 
homes e mulleres). Sen embargo, no mundo occidental relaciónase o 
integrismo só co mundo islámico, e máis na actualidade, cando os numerosos 
episodios violentos (guerras, terrorismo) fan que se teña acuñado o termo  
“guerra de civilizacións”. 

Actividade 4. Pensan que os preceptos relixiosos – a sharia- deben primar 
sobre os civís: a política sometida á relixión. Nos Estados nos que chegaron ao 
poder (o Afganistán dos talibáns ou Irán) teñen aplicado esa doutrina, 
establecendo unha ditadura relixiosa da que foron e son as principais vítimas 
as mulleres. Outros Estados, como Arabia Saudita, tamén son ditaduras nas 
que non se respectan os dereitos humanos. Sen embargo, ao ser aliados de 
Occidente, non se consideran – hipocritamente- fundamentalistas. 

Actividade 5. O fundamentalismo islámico aliméntase da miseria na que vive 
gran parte da poboación musulmá e do apoio incondicional das potencias 
occidentais a Israel na cuestión palestina. Pero aínda que non se escoiten as 
súas voces, boa parte da poboación musulmá é laica, facendo unha 
interpretación dos preceptos sagrados respectuosa cos dereitos humanos e 
aceptando a modernización da sociedade. 

Actividade 6. É o proceso de integración económica que se está producindo a 
nivel mundial, coa diminución de taxas e aranceis para as mercadorías 
industriais e os capitais, de maneira que todo o mundo forma xa un único 
mercado global, no que as empresas poden producir, comprar e vender os seus 
produtos en calquera lugar do mundo sen a penas obstáculos ou impostos. Pero 
ao mesmo tempo, existen fortes restricións para algúns produtos, sobre todo os 
agrarios, ou para os movementos migratorios das persoas. 

Actividade 7. Son persoas de diferentes grupos de esquerdas: sindicalistas, 
socialistas, anarquistas, pacifistas, ecoloxistas, que desconfiando dos sistemas 
tradicionais de funcionamento político, protestan contra os efectos nocivos do 
neoliberalismo, usando os novos medios tecnolóxicos e audiovisuais para 
espallar as súas ideas e as súas accións. 

Actividade 8. A biotecnoloxía pode supor un maior coñecemento das 
enfermidades e do seu tratamento, e tamén un aumento dos rendementos 
agrarios. Sen embargo provoca un profundo debate ético e ambiental: 
- Coñecer o xenoma humano pode levar a determinar previamente as 
posibilidades das persoas de padeceren determinadas enfermidades. 
- A clonación animal é un feito, pero agora existe a posibilidade de clonar 
seres humanos. 

- As sementes transxénicas poden causar cambios irreversibles no ecosistema. 
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Actividade 9. O acelerado crecemento da poboación é un dos máis graves 
problemas na actualidade. A maioría do crecemento prodúcese nas rexións 
máis pobres da Terra, onde se concentra o 75% da poboación mundial. 
O crecemento da poboación provoca tamén o aumento da contaminación e o 
esgotamento dos recursos naturais máis fundamentais: terras de cultivo e auga. 
Se non se cambia o actual modelo de crecemento económico e non se arbitran 
medidas para un reparto máis xusto da riqueza, a vida sobre o Planeta está en 
perigo. 

Actividade 10. Os principais focos de conflito atópanse na África 
subsahariana: 

� No Sahel,  no Chad e Sudán. 

� No golfo de Guinea,  en Liberia e Ghana. 

� Na África central, na República Centroafricana, Ruanda e Burundi. 

� No leste de África, en Somalia e Kenia. 

� No  sur de África, en Angola, Malawi e Mozambique. 

A maioría dos conflitos danse en zonas que padecen malnutrición crónica e 
fames negras. 

 


