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1. Introdución 

A materia: liñas xerais 

Esta materia, como o indica o seu propio nome, trata dous campos de coñecemento: o xe-
ográfico primeiro e o histórico despois, sempre referidos a Galicia. 

O estudo do primeiro campo, o xeográfico, é indispensable para entender o que vemos 
ao noso redor. Galicia, tanto dende o punto de vista físico como dende o humano, é unha 
rexión con características propias e específicas que a distinguen claramente do resto das 
terras de España. Entender en que consiste esa especifidade permite comprender os pro-
blemas que dela se desprenden. A nosa peculiar posición xeográfica, xunto a unha das ru-
tas marítimas máis transitadas do mundo, supón indubidables riscos de degradación am-
biental. A gran dispersión do noso hábitat dá lugar tamén a unha serie de problemas. A 
nosa posición excéntrica e apartada, ata tempos moi recentes, explican, en boa medida, 
moitos dos nosos trazos peculiares. A secular emigración americana, e agora o envellece-
mento da poboación, son retos do sector demográfico. Sirvan estes poucos exemplos como 
ilustración do que dicimos. 

Se falamos agora do segundo campo, o histórico, temos que Galicia é recoñecida na 
Constitución vixente de 1978 como unha nacionalidade histórica que conta, ademais, con 
lingua propia. O actual Estatuto de Autonomía ten o seu precedente no Estatuto de 1936, 
aprobado dous anos despois en plena Guerra Civil e que, por iso, quedou sen efectos prác-
ticos. 

Inda que a nosa relación histórica co resto de España e Europa é incuestionable, o ritmo 
temporal entre estes dous ámbitos e o galego adoita ser distinto. Por iso, para entender a 
nosa situación actual é necesario ter o coñecemento do pasado, un pasado case sempre di-
ferenciado e específico con respecto a España e ao resto de Europa. 

Nesta materia trátase de forma xeral a nosa historia ata o século XVIII. A partir de dita 
centuria, o estudo faise moito máis detallado, e iso débese á necesidade de ter un cabal co-
ñecemento do que é a Galicia de hoxe. 

Todo estudo histórico, e este tamén, ten que tender a subliñar os parámetros de espazo e 
tempo, a facer entender que “o económico”, “o social”, “o político”, “o relixioso”, “o cul-
tural” e “o artístico” non son fenómenos illados ou separados, senón que van intimamente 
imbricados e relacionados, de modo que calquera cambio nun deles implica, necesaria-
mente, cambios nos demais. 

Por último, formar unha cidadanía responsable na defensa da nosa identidade colectiva, 
e desenvolver ideais de responsabilidade compartida, de tolerancia, de diálogo, de sentido 
crítico, han ser sempre os obxectivos últimos a conseguir no estudo dunha materia como 
esta. Iso terá tamén como consecuencia a defensa do patrimonio natural, etnográfico e ar-
tístico de Galicia, un rico patrimonio herdado dos nosos devanceiros e que temos a obriga 
de legar, no mellor estado posible, aos nosos descendentes. 

Libro de texto 

O libro de texto para esta materia é o seguinte: 
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ROMERO MASIÁ, ANA, GALICIA. CC.SS. Xeografía e Historia. Bacharelato 2º, Ed.. 
Bahia. 

Este libro está estruturado en nove bloques ou unidades, cada un deles dividido en diver-
sos temas. Cada bloque leva, ademais, tres apartados: propostas de traballo, saídas da aula 
e bibliografía. Ao final aparece un apartado cunha cronoloxía xeral. As nove unidades son: 

� Unidade 1. O marco político: neste apartado abórdanse os temas da evolución histórica 
do territorio e dos símbolos. 

� Unidade 2. Os habitantes: aproximación á etnicidade galega. Abórdanse aquí os temas 
da casa, o liño, o entroido e a morte. 

� Unidade 3. O medio físico: onde se estuda a localización, o relevo, o clima, a hidrogra-
fía, os solos, a vexetación natural e os problemas do medio físico. 

� Unidade 4. O marco histórico-cultural. Das orixes míticas ás invasións bárbaras: aquí, 
en primeiro lugar, faise unha reflexión sobre os primeiros historiadores galegos e as sú-
as principais interpretacións sobre a historia de Galicia, para pasar, posteriormente, a 
analizar as culturas prehistóricas, a cultura castrexa, a conquista romana e a romaniza-
ción, o reino suevo e o dominio visigodo. 

� Unidade 5. A Galicia feudal: neste apartado estúdase Galicia e a monarquía asturleone-
sa e os inicios do feudalismo. A plenitude medieval e a consolidación feudal. O fin dos 
tempos medievais. 

� Unidade 6. A Galicia do Antigo Réxime: aquí analízase o goberno e a administración, 
Galicia na política da monarquía hispana. A poboación. Economía de base agraria.  So-
ciedade estamental. Ensino e  cultura. As manifestacións artísticas. 

� Unidade 7. Galicia no réxime liberal: estúdase a crise do Antigo Réxime e a revolución 
liberal. Estado liberal e galeguismo. Desenvolvemento económico e social. Ensino, cul-
tura e manifestacións artísticas. 

� Unidade 8. Galicia no franquismo: analízase aquí a Guerra Civil, represión e resisten-
cia, apoios e oposición ao franquismo, as transformacións socioeconómicas, e ensino, 
cultura e manifestacións artísticas. 

� Unidade 9. Galicia na democracia: analízase aquí a transición democrática e a preauto-
nomía, a autonomía, e os problemas e perspectivas da sociedade galega na actualidade. 

� Cronoloxía xeral. 

Distribución temporal das unidades 

As unidades didácticas establecidas nesta guía distribuiranse ao longo do curso da seguin-
te maneira: 

� 1º trimestre (1ª avaliación): unidades 1, 2, 3 inclusive.  

� 2º trimestre (2ª avaliación): unidades 4, 5, 6 inclusive.  

� 3º trimestre (3ª avaliación): unidades 7, 8 e 9 inclusive.  
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Metodoloxía de estudo 

� Orientacións sobre a análise e o comentario de documentos históricos e xeográfi-
cos: 

O comentario de textos históricos, de mapas históricos e xeográficos, comentario de 
gráficas e de táboas estatísticas son as actividades de tipo práctico máis frecuentes nun 
curso de xeografía e historia de calquera ámbito que sexa. 

Van a continuación algunhas breves observacións sobre como abordar comentarios des-
te tipo e, ao mesmo tempo, algunhas advertencias sobre os erros que con maior frecuencia 
se cometen ao desenvolvelos. 

� O primeiro paso á hora de abordar o comentario é a lectura atenta do texto. 

� O segundo paso será a ordenación dos contidos, o que implica a xerarquización dos 
mesmos, é dicir, distinguir e separar o principal do accesorio ou secundario. Para iso 
pode ser útil subliñar as palabras claves do texto, aquelas que aluden a personaxes his-
tóricos, acontecementos, institucións, etc. 

� O comentario debe ir enfocado a destacar o contexto histórico (época, circunstancias 
económicas e sociais, etc.) no que xurdiu o texto. Tamén ten que destacar a súa impor-
tancia ou transcendencia. 

Hai dúas cousas que non se deben facer á hora de comentar un texto histórico: 

� Non se debe parafrasear o texto, é dicir, non se debe repetir o que di o texto, inda que si 
se pode e se deben utilizar frases textuais do mesmo, sempre entre comiñas, á hora de 
facer o comentario e como xustificación do afirmado no mesmo. 

� Non se debe tomar “o texto como pretexto” e facer unha redacción sobre a temática do 
texto á marxe por completo deste e como se se estivera contestando a unha pregunta te-
órica. Iso desvirtúa por completo o que é un comentario de textos. 

Ademais do comentario de textos, calquera disciplina histórica préstase a outra serie de 
traballos prácticos. Son eles esencialmente tres: 

� Comentario de mapas históricos que axuden ao alumnado a situar no espazo calquera 
fenómeno. O seu comentario irá enfocado a sinalar o momento histórico que reflicte o 
mapa proposto e a súa posible relación con momentos anteriores ou posteriores. Res-
pecto ao comentario de mapas históricos e xeográficos, búscase sobre todo que o alum-
nado saiba situar no espazo e no tempo calquera fenómeno. 

� Comentario de gráficas: para abordalo vale o dito ao falar do comentario de texto: non 
repetir simplemente os datos reflectidos na gráfica, senón que hai que facer unha redac-
ción persoal utilizando e mencionando os datos que a gráfica proporciona, sacando as 
conclusións pertinentes. 

� Comentario de táboas estatísticas: aquí a evolución a través do tempo dos datos da tá-
boa xoga un destacado papel. Dunha táboa de datos deste tipo poden obterse importan-
tes conclusións para os momentos que nela se reflicten: fenómenos de crecemento ou 
de retroceso demográfico, económico ou doutro tipo; épocas de crise; etc. O comenta-
rio abordará tamén o contexto histórico que se reflicte na táboa proposta. 

� Recomendacións para o estudo: 

Á hora de estudar é moi importante manter un horario o máis regular posible. 
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Ler as unidades didácticas atentamente, subliñando os aspectos máis importantes ou as 
ideas fundamentais. Unha vez entendida a unidade didáctica, sería aconsellable facer un 
resumo da mesma. Debe ter en conta que para entender os contidos, e así poder analizar 
textos, gráficos, mapas, etc. correctamente, hai que estudar razoando e non simplemente 
memorizando. 

Cando xurdan palabras das que non coñece o significado, ou conceptos que non ten cla-
ros, deberá utilizar un dicionario. Existen dicionarios de termos históricos, de termos xeo-
gráficos e de termos artísticos que resultan moi útiles; algún deles aparece no apartado de 
bibliografía recomendada. Tamén se lle recomenda en dito apartado algún atlas histórico 
xa que é importante situar xeograficamente os acontecementos históricos para poder en-
tendelos. 

Ao finalizar cada unidade didáctica deberá facer as actividades de autoavaliación para 
comprobar se entendeu a unidade didáctica. 

Cando persistan dubidas ou aspectos que non acaba de ter claros, debe acudir ás titorías 
de orientación para que o profesor/a poida aclararlles ditos aspectos.  

É importante que se fixe no porqué das cousas, dos feitos, é dicir, hai que ter claro as 
causas que provocaron os acontecementos. Do mesmo xeito, hai que comprender as con-
secuencias dos mesmos, é dicir, o que os acontecementos a súa vez provocan. Teña en 
conta que todo está relacionado, que nada sucede porque si.  

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

� No primeiro apartado, criterios de avaliación, expóñense os aspectos que é necesario 
coñecer para poder superar cada unidade didáctica. 

� No segundo apartado, suxestións para o estudo, danse consellos para abordar o estudo 
da mesma e os seus aspectos máis importantes. 

� No terceiro apartado, actividades de autoavaliación, inclúense unha serie de cuestións, 
exercicios, etc. relacionados coa unidade e encamiñados a que o alumnado poida saber 
se podería contestar correctamente a ditas cuestións e, polo tanto, se o estudo da unida-
de foi correcto.  

� No cuarto apartado, actividades de titoría, inclúense unha serie de exercicios e cues-
tións que o alumnado pode contestar ou realizar e levar á titoría de orientación. 

As titorías lectivas e de orientación 

Existen dous tipos de titorías: 

� Titorías lectivas: son de asistencia obrigada para o alumnado. Nelas danse indicacións 
sobre as diferentes unidades didácticas. 

� Titorías de orientación: non son de asistencia obrigada. Nelas poderanse suscitar as du-
bidas do alumnado sobre calquera aspecto da materia. 

Lecturas recomendadas 

ACUÑA CASTROVIEJO, F., VÁZQUEZ VARELA, J.M., Galicia. Prehistoria e Histo-

ria Antigua, Hércules, A Coruña, 1991. 
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ALONSO ÁLVAREZ, L., Industrialización y conflictos sociais en la Galicia del Antiguo 

Régimen, Akal, Madrid, 1973. 

ANDRADE CERNADAS, J.M., PÉREZ RODRÍGUEZ,, F.J., Galicia medieval, Vía Lác-
tea, A Coruña, 1995. 

ARIAS VILAS, F., A Romanización de Galicia, A Nosa Terra, Vigo, 1992. 

BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., A Galicia do Antigo Réxime. Ensino, Ilustración e polí-

tica, Hércules, A Coruña, 1991. 

BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., Historia contemporánea de Galicia, Galaxia, Vigo, 
1981. 

BAS, B., As construccións populares: un tema de etnografía en Galicia, Cuadernos de 
Sargadelos nº 44, A Coruña, 1983. 

BEIRAS TORRADO, X.M., O atraso económico de Galicia, , Xerais, Vigo, 1972. 

CALO LOURIDO, F., A cultura castrexa, A Nosa Terra, Vigo, 1993. 

CARRÉ ALVARELLOS, L., Las leyendas tradicionales gallegas, Espasa-Calpe, Madrid, 
1977. 

FRAGUAS FRAGUAS, A., La Galicia insólita, Librigal, A Coruña, 1973. 

GONZÁLEZ REBOREDO, X.M., Lendas galegas de tradición oral, Galaxia, Vigo, 1983. 

JUANA LÓPEZ, J., PRADA RODRÍGUEZ, X., Galicia contemporánea, Vía Láctea, A 
Coruña, 1996. 

LISÓN TOLOSANA, C., Perfiles simbólico-morales de la cultura gallega, Akal, Madrid, 
1974. 

LLANO, P. de, Arquitectura popular en Galicia, C.O.A.G., Santiago, 1981.  

LORENZO, X., A casa, Galaxia, Vigo, 1982. 

LORENZO, X., A terra, Galaxia, Vigo, 1982. 

LORENZO, X., O mar e os ríos, Galaxia, Vigo, 1982. 

LORENZO, X., Os oficios, Galaxia, Vigo, 1983. 

PALLARES MÉNDEZ, M.C., PORTELA SILVA, H., Galicia na época medieval, Hércu-
les, A Coruña, 1991. 

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P.,  A Galicia do Antigo Réxime, Hércules, A Coruña, 1991. 

VV. AA., Geografía general de Galicia, Hércules, A Coruña, 1996. 

VV.AA., Diccionario galego de xeografía, Xunta de Galicia, Santiago, 1993. 

VV.AA., Xeografía de Galicia, Sálvora, A Coruña, 1982. 
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2. Unidade 1. O marco político 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Recoñecer a evolución histórica do territorio que ocupa a actual Comunidade Autóno-
ma de Galicia. 

� Identificar os tres símbolos establecidos para Galicia polo actual Estatuto de Autono-
mía. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 17 do libro de texto. 

� Facer un resumo sobre a evolución histórica do territorio de Galicia. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que tipo de factores contribuíron á caracterización da Comunidade Au-
tónoma de Galicia? 

� Actividade 2. De onde provén o nome de Galicia? 

� Actividade 3. Que conventus formaban a Gallaecia romana? 

� Actividade 4. En que período Galicia foi reino independente de maneira máis prolon-
gada e significativa? 

� Actividade 5. Tivo peso político Galicia durante o reinado dos Reis Católicos e dos 
Habsburgo? 

� Actividade 6. Que provincias formaban Galicia a finais do século XVIII? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Cando queda organizada Galicia nas catro provincias actuais? 

� Que títulos tiñan os Reis Católicos? 
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3. Unidade 2. Os habitantes 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Recoñecer os principais trazos etnográficos que permiten diferenciar a Galicia do con-
xunto peninsular. 

� Analizar a casa tradicional rural galega como unha unidade familiar xerarquizada. 

� Entender a casa tradicional rural galega como unha unidade económica case autárquica. 

� Comprender os principais sistemas de transmisión de bens. 

� Entender a maneira de defensa dos bens materiais e as diferentes formas de protección 
contra as malas intencións de elementos alleos. 

� Analizar os antecedentes históricos da manufactura tradicional do liño. 

� Identificar o proceso da manufactura tradicional do liño. 

� Comprender as características xerais da festa do entroido, así como a súa orixe e dura-
ción. 

� Entender as diferentes crenzas en relación á morte no mundo rural: 

– Os diversos modos cos que se anuncia a morte. 

– As diversas prácticas que se fan trala morte real. 

– As distintas maneiras coas que o morto segue presente entre os vivos. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 33 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre:  

– As características e o funcionamento da casa tradicional galega. 

– As características da manufactura tradicional do liño. 

– O entroido. 

– Os ritos e prácticas relacionadas coa morte no mundo rural. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que son e que obrigas teñen os fillos mellorados? 

� Actividade 2. Que é o empozado? 

� Actividade 3. Que son as espadelas? 

� Actividade 4. Por que se caracteriza a festa do Entroido? 
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� Actividade 5. Con que personaxes debe contar, como mínimo, o xogo das vacas? 

� Actividade 6. Que é a Santa Compaña? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Faga un resumo sobre a orixe e duración do entroido. 

� Faga un resumo sobre a manufactura tradicional do liño. 

4. Unidade 3. O medio físico 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Entender a formación do relevo galego. 

� Diferenciar as principais unidades xeomorfolóxicas galegas e poder situalas correcta-
mente nun mapa: 

– Rías. 

– Cabos e golfos. 

– Sistemas montañosos, chairas, etc. 

� Recoñecer os diferentes tipos de solo e a acción erosiva sobre os mesmos. 

� Identificar as características do clima de Galicia e as das súas variantes e saber onde se 
dan. 

� Recoñecer os principias centros de acción que afectan a Galicia e como inflúen no cli-
ma. 

� Saber realizar e comentar un climograma. 

� Explicar as características dos ríos galegos (réxime, caudal, curso). 

� Coñecer, e saber situar nun mapa, as principias cuncas fluviais. 

� Situar e coñecer as características das diversas rexións vexetais e a vexetación actual 
debido á acción antrópica. 

� Coñecer os principias problemas de contaminación ambiental que temos hoxe e as súas 
posibles solucións.   

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 65 do libro de texto. 

� Situar nun mapa mudo de Galicia as principais unidades xeomorfolóxicas. 

� Facer un resumo sobre as características do clima de Galicia e as súas variantes. 
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� Situar nun mapa mudo as principais cuncas fluviais. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Cales son os principais materiais que compoñen o rochedo de Galicia? 

� Actividade 2. Citar dúas rías altas, dúas rías medias e dúas rías baixas. 

� Actividade 3. Cales son as serras orientais de Galicia? 

� Actividade 4. Cal é a altura media do relevo en Galicia? 

� Actividade 5. Que minerais compoñen o granito? 

� Actividade 6. Cales son as depresións do relevo galego? 

� Actividade 7. Que centros de acción inflúen no clima de Galicia? 

� Actividade 8. Cales son as variantes climáticas de Galicia? 

� Actividade 9. Cales son as cuncas fluviais de Galicia? Mencione dous ríos de cada 
unha. 

� Actividade 10. Cal é a temperatura media anual de Galicia? E a oscilación térmica 
anual? 

� Actividade 11. Cales son as características comúns dos ríos de Galicia? 

� Actividade 12. Por que Galicia é rica en fontes de augas minerais? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Facer unha redacción sobre a formación do relevo galego. 

� Facer un resumo das características das diversas rexións vexetais de Galicia. 

5. Unidade 4. O marco historicocultural 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Explicar as etapas máis destacadas da prehistoria e as súas características. 

� Explicar o megalitismo en Galicia. 

� Analizar a Idade do Bronce e os petróglifos. 

� Recoñecer os principais trazos da cultura castrexa. 

� Analizar o área que comprende a cultura castrexa. 

� Identificar os tipos de castros e as súas formas.  
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� Recoñecer algúns dos principais castros. 

� Comprender a incorporación de Galicia ao Imperio Romano e a súa romanización. 

� Recoñecer a aparición de Gallaecia na división provincial feita por Diocleciano. 

� Analizar a economía e a sociedade da Gallaecia. 

� Explicar o significado da cidade de Lugo e das súas murallas. 

� Explicar a arte romana en Galicia: Santa Baia de Bóveda; a Torre de Hércules. 

� Entender a aparición do cristianismo e a súa pegada en Gallaecia. 

� Analizar a chegada e o asentamento dos suevos a Gallaecia. 

� Explicar a desaparición do reino suevo. 

� Recoñecer a figura de San Martiño de Dumio. 

� Identificar as principais manifestacións artísticas de Galicia na época sueva. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 103 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre:  

– A prehistoria en Galicia. 

– A cultura castrexa. 

– As principais características de Gallaecia. 

– As etapas do reino suevo de Galicia. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. A que etapa da prehistoria pertence o xacemento das Gándaras de Budiño 
en Porriño? 

� Actividade 2. Que nomes reciben en Galicia os túmulos de terra que cobren tumbas 
megalíticas? 

� Actividade 3. Que son os petróglifos? 

� Actividade 4. Que tipo de planta acostuma adoptar a casa dos castros? 

� Actividade 5. Que é un torque? 

� Actividade 6. Que autores clásicos serven de fontes para o coñecemento da etapa cas-
trexa? 

� Actividade 7. Cales foron as principais campañas militares romanas no noroeste de Es-
paña? 

� Actividade 8. Cando aparece a provincia de Gallaecia? 

� Actividade 9. Que se entende por romanización? 

� Actividade 10. En que século se instalaron os suevos no noroeste? 
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� Actividade 11. Cales son as principais fontes para o coñecemento da etapa sueva? 

� Actividade 12. Quen foi o evanxelizador dos suevos? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Por que en Galicia non hai covas con pinturas paleolíticas como en Asturias, Cantabria 
e o País Vasco? 

� Que instrumento de pedra caracteriza o Mesolítico? 

� Cal é o principal conxunto de ourivería de Galicia da Idade do Bronce? 

� Faga un resumo sobre o megalitismo en Galicia. 

� Con que tipo de fontes contamos para o estudo da cultura castrexa? 

� En que tipo de lugares se asentan os castros? Que defensas utilizan? De que material se 
fan as cubertas das súas casas? 

� Que vías romanas atravesan Galicia? 

� Mencione dous monumentos romanos de Galicia. 

� Faga un resumo sobre o proceso de romanización. 

� Que cidade foi a capital do reino suevo? Quen foi o primeiro rei? Quen e cando pon fin 
a este reino? 

� Que son os anos escuros? 

6. Unidade 5. A Galicia feudal 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Analizar as invasións de normandos e musulmáns en Galicia. 

� Explicar a incorporación de Galicia á monarquía asturleonesa. 

� Recoñecer a ocupación e explotación do territorio e a xerarquización social. 

� Explicar os inicios do culto a Santiago. 

� Identificar as características da Galicia feudal. 

� Recoñecer as principais manifestacións artísticas prerrománicas. 

� Analizar a expansión económica en Galicia durante a plena Idade Media.  

� Explicar o renacemento urbano e o crecemento demográfico. 

� Explicar a conflitividade urbana na plena Idade Media. 
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� Analizar a articulación da sociedade feudal. 

� Identificar a arte e a cultura románicas. 

� recoñecer as principais características do século XV en Galicia. 

� Analizar a arte e cultura góticas. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 163 do libro de texto. 

� Facer un resumo sobre as características da Galicia feudal. 

� Facer un resumo sobre as características do renacemento económico de Galicia na ple-
na Idade Media e a súa repercusión no renacemento urbano. 

� Facer un esquema comparativo entre as características da arte románica e a gótica. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que invasións sufriu Galicia entre os séculos VIII e X? 

� Actividade 2. Quen foi Odoario? 

� Actividade 3. En que monarquía se integra Galicia a partir do século VIII? 

� Actividade 4. Que é o feudalismo? 

� Actividade 5. Que é a repoboación? 

� Actividade 6. En que século e baixo que reinado se di que se atopa o sepulcro do após-
tolo Santiago en Compostela? 

� Actividade 7. Quen foi Diego Xelmírez? 

� Actividade 8. En que consiste a expansión dos séculos da Plena Idade Media? 

� Actividade 9. Cales son as principais manifestacións da crise do século XIV? 

� Actividade 10. Que consecuencias tivo para Galicia a guerra civil castelá entre Pedro O 
Cruel e Henrique de Trastámara? 

� Actividade 11. Que son as guerras irmandiñas? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Faga un resumo sobre os inicios do culto a Santiago. 

� Foi duradeira a presenza árabe en Galicia? 

� Que suceso rompe en dúas, ata hoxe, a unidade da vella Gallaecia romana? 

� Que rei medieval foi unicamente rei de Galicia? 

� Que estilo artístico medieval tivo especial relevancia en Galicia e por que? 
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� Mencione tres membros destacados da nobreza galega a finais da Idade Media. 

� Faga un resumo sobre a conflitividade urbana en Galicia durante a plena Idade Media. 

7. Unidade 6. A Galicia do Antigo Réxi-
me 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Explicar as medidas de control e uniformidade dos Reis Católicos. 

� Analizar a reacción nobiliaria, tanto na época dos Reis Católicos como posteriormente, 
e as súas consecuencias. 

� Recoñecer as reformas borbónicas. 

� Explicar o funcionamento do Goberno galego no Antigo Réxime. 

� Identificar a organización do territorio durante esta etapa. 

� Analizar os ataques de corsarios e de naves inglesas ás costas galegas. 

� Recoñecer como lle afecta a Galicia a guerra de independencia de Portugal. 

� Explicar a evolución da poboación galega nesta etapa e os seus problemas. 

� Explicar a economía e o comercio de Galicia durante o Antigo Réxime. 

� Analizar as características da sociedade galega nesta etapa e a conflitividade social. 

� Recoñecer a organización do ensino na Galicia do Antigo Réxime, así como a cultura, 
facendo especial fincapé na Ilustración. 

� Explicar as principais características da arte renacentista, da arte barroca e da arte neo-
clásica, os principais artistas e as súas principais obras. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 223 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre: 

– As principais medidas políticas internas dende os Reis Católicos ata os Borbóns in-
clusive. 

– A poboación galega nesta etapa. 

– A sociedade estamental en Galicia. 

– A Ilustración galega. 

� Faga un esquema comparando as características da arquitectura renacentista e a barro-
ca. 
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Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Quen creou a Real Audiencia de Galicia e ónde radicou esta? 

� Actividade 2. Que son as Intendencias? Que era “la Junta del Reino de Galicia”? 

� Actividade 3. Que novos cultivos se difunden por Galicia durante o século XVII? 

� Actividade 4. Como se comporta a poboación galega entre os séculos XVI e XVIII? 

� Actividade 5. Que tipo de propiedade predomina en Galicia durante o Antigo Réxime? 

� Actividade 6. Que grupo trae a Galicia no século XVIII novas técnicas pesqueiras? 

� Actividade 7. Cal é a causa do desenvolvemento de Ferrol no século XVIII? 

� Actividade 8. Quen crea a siderurxia en Sargadelos? 

� Actividade 9. Quen son os maragatos? 

� Actividade 10. Que institucións coruñesas se crean para levar a cabo o comercio con 
América no século XVIII? 

� Actividade 11. Que é o corso? 

� Actividade 12. Como se chama a sociedade do Antigo Réxime? Cite dous dos seus tra-
zos máis destacados. 

� Actividade 13. Que sector da nobreza predominou na Galicia do Antigo Réxime? 

� Actividade 14. Ademais da nobreza, cal é o outro grupo de privilexiados na sociedade 
do Antigo Réxime? 

� Actividade 15. De que séculos son a maioría dos pazos galegos e a que estilo artístico 
pertencen? 

� Actividade 16. Cales son as protestas dos non privilexiados galegos durante o Antigo 
Réxime? 

� Actividade 17. Que organismo vela pola ortodoxia relixiosa na época do Antigo Réxi-
me? 

� Actividade 18. Cite os nomes de tres ilustrados galegos. 

� Actividade 19. Que son as Sociedades Económicas de Amigos do País? 

� Actividade 20. Quen é o autor do Catálogo de voces e frases de la lengua gallega? Que 
significa esta obra? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría  as seguintes actividades: 

� Que eran as escolas de ferrado? 

� Cando se crea a Universidade de Santiago? 

� Cales son as dúas obras principais do Padre Feijoo? 

� Cando empeza o maior incremento da poboación nas rexións costeiras? 



Páxina 19 de 33 

 

� Que é o réxime demográfico antigo ou primitivo? 

� Que é a emigración anduriña? 

8. Unidade 7. Galicia no réxime liberal 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Analizar o impacto da revolución francesa. 

� Explicar a evolución da guerra de independencia contra os franceses. 

� Explicar a revolución liberal que vai paralela á Guerra de Independencia. 

� Analizar as diferenzas entre absolutistas e liberais. 

� Recoñecer as diferentes etapas polas que pasa o reinado de Fernando VII e as súas ca-
racterísticas. 

� Recoñecer as etapas do reinado de Isabel II e os seus principais acontecementos. 

� Comprender as características das diferentes etapas do Sexenio Revolucionario. 

� Analizar o sistema da restauración e as súas etapas. 

� Recoñecer os principais acontecementos e características da Segunda República. 

� Analizar a evolución da poboación e os seus efectivos dende finais do século XVIII ata 
a actualidade. 

� Identificar as características e a evolución da emigración galega. 

� Explicar a incidencia do carlismo en Galicia. 

� Explicar as orixes do galeguismo e as súas etapas (Provincialismo, Rexionalismo e Na-
cionalismo). 

� Analizar o desenvolvemento económico e social ao longo desta etapa (século XIX/ 
primeiro terzo do século XX). 

� Recoñecer as características da educación e da cultura da mesma época. 

� Analizar as principais manifestacións artísticas de ese período. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 309 do libro de texto. 

� Faga un esquema sobre: 

– As diferentes etapas políticas, cos seus principais feitos, do período que trata a uni-
dade. 

– Os principios que defenden absolutistas e liberais. 

– Os principios defendidos por liberais moderados e progresistas. 
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– As diferentes constitucións desta etapa.  

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que institución gobernou Galicia durante a invasión francesa e a Guerra 
de Independencia? 

� Actividade 2. Que foi a batalla de Elviña? 

� Actividade 3. Quen foi Juan Díaz Porlier? 

� Actividade 4. Que e o Banquete de Conxo? 

� Actividade 5. Quen foi Solís y Cuetos? 

� Actividade 6. Que é o Rexurdimento? 

� Actividade 7. Que é a emigración estacional? 

� Actividade 8. Cantos galegos emigraron a América durante os séculos XIX e XX? 

� Actividade 9. Causas da decadencia das ferrerías tradicionais. 

� Actividade 10. Características da agricultura galega no século XIX. 

� Actividade 11. Por que crecen no século XIX Ferrol e outras vilas costeiras? 

� Actividade 12. Quen forma a pequena burguesía comercial de orixe foráneo? 

� Actividade 13. Cales son os dous grandes partidos políticos de Galicia e de España no 
sistema da Restauración? 

� Actividade 14. Que é o agrarismo? 

� Actividade 15. En que consiste o caciquismo? 

� Actividade 16. Cal é a causa principal da desaparición da fidalguía como grupo social 
dominante en Galicia? 

� Actividade 17. Que novas actividades económicas explican o auxe da burguesía? 

� Actividade 18. Por que foi escaso o proletariado en Galicia? 

� Actividade 19. Cando se produce a redención dos foros? 

� Actividade 20. De onde saíron os capitais pagados como indemnización por esa reden-
ción? 

� Actividade 21. Que avances vive a agricultura galega a principios do século XX? 

� Actividade 22. Como se comporta a poboación galega nas primeiras décadas do século 
XX? 

� Actividade 23. A que países se dirixiu a emigración galega? 

� Actividade 24. Que fenómeno produce o freo da emigración a América? 

� Actividade 25. Cando chega o ferrocarril a Galicia? 

� Actividade 26. Onde se asentan as principais industrias conserveiras? 
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� Actividade 27. Cal é o principal banco galego no primeiro terzo do século XX? 

� Actividade 28. Quen é o principal representante do rexionalismo galego? 

� Actividade 29. Cando se fundan as Irmandades da fala? 

� Actividade 30. Quen é o autor da Teoría do nacionalismo galego? 

� Actividade 31. En que eleccións puideron por primeira vez as mulleres exercer o derei-
to de voto? 

� Actividade 32. Principais partidos políticos nacionalistas de Galicia durante a Segunda 
República. 

� Actividade 33. Cales foron os principais conflitos sociais de Galicia durante a Segunda 
República?  

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Que foi o Batallón Literario? 

� Que práctica bélica predominou en Galicia para combater os franceses? 

� Que son as Sociedades Patrióticas? 

� En que cidade galega tivo máis peso o liberalismo no século XIX? 

� A quen apoiaban as Xuntas que se crearon nas principais cidades galegas en 1840? 

� Contra quen se levantou en Ferrol a mariña en setembro de 1868? 

� Tres sectores produtivos tradicionais entran en crise durante o século XIX. Cales son? 

� Como se comporta a poboación galega durante a primeira metade do século XIX? 

� Que cidades galegas crecen máis ao longo do século XIX? 

� Na Galicia do século XIX, predominou a poboación rural ou a urbana? 

� Que lle ocorre ao viñedo a mediados do século XIX? 

� A que países exporta carne Galicia durante o século XIX? 

� Mencione dous políticos liberais galegos do período da Restauración. 

� Que escritor e artista galego combateu nas súas obras o caciquismo? 

� Cal foi a causa das fortes protestas da Coruña en 1893? 

� Quen foi o autor do Catecismo do Labrego, obra que retrata as condicións de vida dos 
campesiños galegos? 

� Que impostos pagan os campesiños de Galicia a finais do século XIX? 

� Que eran os vinculeiros? 

� Que organismos de investigación agraria contribuíron ás melloras agrícolas do campo 
galego a finais do século XIX e principios do XX? 
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� Mencione dous investigadores que destacaron nas melloras da agricultura e da gande-
ría? 

� Que é Acción Gallega? 

� Sinale algunhas das causas da emigración galega a América. 

� A quen chamou Rosalía de Castro viúvas de vivos? 

� Que son os Centros Gallegos? 

� Que causas explican o atraso de Galicia á hora de trazarse vías férreas e carreteiras? 

� Onde e cando nacen as primeiras caixas de aforros de Galicia? 

� Cal foi o principal centro ferroviario de Galicia? 

� Como se denominan as tres fases do desenvolvemento do nacionalismo galego? 

� Que revista serviu de órgano difusor do nacionalismo galego despois da celebración da 
Asemblea Nacionalista de Lugo de 1918? 

� Cando se crean a revista Nos e o Seminario de Estudos Gallegos? 

� Que foi o Pacto de Lestrove? 

� Cando se crea o Partido Galeguista? 

� Que resultados obtivo o Partido Galeguista nas eleccións de 1933 e 1936? 

9. Unidade 8. Galicia no franquismo 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Explicar o alzamento de 1936 e a evolución da guerra civil. 

� Analizar as características da represión. 

� Identificar a resistencia ao réxime franquista. 

� Recoñecer que grupos principais apoiaron o réxime franquista. 

� Identificar os principais grupos de oposición ao franquismo, tanto política como social. 

� Analizar as características socioeconómicas da etapa de posguerra (1939-1959). 

� Analizar as características socioeconómicas da etapa de desenvolvemento e a crise 
(1960-1975). 

� Coñecer as principais características do ensino e da cultura no franquismo. 

� Coñecer as principais manifestacións artísticas desta época. 
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Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 413 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre os grupos que apoiaron o réxime franquista e os que se opoñían a 
el. 

� Faga un resumo sobre a evolución da economía e sociedade ao longo do franquismo. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Foi lento ou rápido o triunfo en Galicia do levantamento militar de Fran-
co? 

� Actividade 2. Que tipo de represalias se levaron a cabo tras o triunfo do levantamento 
de Franco? 

� Actividade 3. Que é o maquis? 

� Actividade 4. Que é a autarquía económica do franquismo? 

� Actividade 5. Que é o estraperlo ou contrabando? 

� Actividade 6. Que ocorre nos anos corenta cos montes veciñais?  

� Actividade 7. Que plan pon fin á autarquía e marca o comezo do desenvolvemento? 

� Actividade 8. Que tipo de enerxía se desenvolveu en Galicia durante o franquismo? 

� Actividade 9. Onde se dirixe a emigración da posguerra? 

� Actividade 10. Que forzas políticas apoiaron o franquismo? 

� Actividade 11. Que foi o Consello de Galicia? 

� Actividade 12. Que sectores son antifranquistas a partir dos anos sesenta? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� O asasinato de que político de orixe galega en 1936 acelerou o levantamento militar? 

� Como denominou a Galicia o xeneral Cabanellas tras o triunfo nela do levantamento 
militar de 1936? 

� Que destacado nacionalista galego foi fusilado en 1936? 

� Cal era a residencia de Franco nas súas estancias en Galicia e como a adquiriu? 

� Que documento se obrigaba a asinar aos funcionarios? 

� Que consecuencias económicas tivo para Galicia a Guerra Civil e a posguerra? 

� Que gran empresa pesqueira se crea en Galicia en 1960? 

� Que organismos tratan de mellorar a agricultura na época do “desenrolismo” franquis-
ta? 
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� Mencione algunhas empresas de construción naval de Galicia.  

� Que foi o Concello da Mocidade? 

� En 1963 e 1964 nacen en Galicia dous partidos políticos de oposición a Franco. Cales 
son? 

� Que movemento sindical é líder en Galicia nos anos sesenta e setenta? 

10. Unidade 9. Galicia na democracia 

Criterios de avaliación 

Ao finalizar o estudo desta unidade, deberá ser capaz de: 

� Explicar a organización das forzas políticas durante a transición democrática. 

� Analizar o proceso preautonómico. 

� Recoñecer as principais características do Estatuto de Autonomía. 

� Identificar as características dos diferentes gobernos autonómicos. 

� Analizar os problemas e as perspectivas da sociedade actual en Galicia. 

Suxestións para o estudo 

� Fíxese no apartado Interesa destacar que..., da páxina 467 do libro de texto. 

� Faga un resumo sobre a organización das forzas políticas durante a transición democrá-
tica. 

� Faga un resumo sobre as características do Estatuto de Autonomía e os órganos de go-
berno autonómico. 

� Faga un resumo sobre o desigual reparto da poboación na actualidade. 

� Faga un resumo sobre as dificultades que ten Galicia para afrontar con éxito o seu de-
senvolvemento. 

Actividades de autoavaliación 

� Actividade 1. Que constitución senta as bases do proceso autonómico español? 

� Actividade 2. Que foi a Asemblea de Parlamentarios de Galicia? 

� Actividade 3. Que organismos exercen o poder na autonomía de Galicia? 

� Actividade 4. Quen foi o primeiro presidente da Xunta Autonómica de Galicia? 

� Actividade 5. Cales son os partidos políticos máis importantes na etapa autonómica? 

� Actividade 6. Como se converteu en presidente da Xunta de Galicia o socialista Fer-
nando González Laxe? 
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� Actividade 7. Cando entra España na Comunidade Económica Europea? 

� Actividade 8. Que consecuencias tivo esa entrada no sector lácteo galego? 

� Actividade 9. E no sector pesqueiro? 

� Actividade 10. Cales son os principais problemas demográficos da Galicia actual? 

� Actividade 11. Mencione algúns problemas da economía da Galicia actual. 

� Actividade 12. Cales foron os principais cambios educativos da década dos oitenta? 

� Actividade 13. Na universidade galega actual, hai máis homes matriculados que mulle-
res? 

Actividades de titoría 

O alumnado poderá enviar á titoría as seguintes actividades: 

� Que foi o Consello de Forzas Políticas Galegas? 

� Cando se creou a Xunta Preautonómica e quen foi o seu presidente? 

� En que ano as Cortes ratifican o Estatuto de Autonomía de Galicia? 

� Explique a polémica xurdida pola capitalidade de Galicia. 

� Actuaron grupos terroristas na Galicia autonómica? 

� É forte ou débil a abstención nas eleccións galegas? 

� Que son as ZUR e as ZID? 

� Que é o Comité das Rexións? 

� Mencione catro empresas punteiras galegas. 

� Cales son as bases do Estado do Benestar? 

� Que tipo de enerxía se desenvolve como novidade en Galicia dende hai uns anos? 

� Como evoluciona o sector servizos en Galicia? 
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11. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

Unidade 1 

� Actividade 1. Á caracterización da Comunidade Autónoma de Galicia contribúen facto-
res físicos e feitos históricos e culturais. 

� Actividade 2. O nome de Galicia provén do termo que os romanos utilizaron para refe-
rirse ao conxunto de pobos que vivían no noroeste da Península Ibérica: Gallaecia. 

� Actividade 3. A Gallaecia romana estaba formada por tres conventus: 

– O conventus lucensis, con capital en Lucus Augusti. 

– O conventus asturum, con capital en Asturica Augusta. 

– O conventus bracarum, con capital en Bracara Augusta. 

� Actividade 4. Foi durante o reinado de García, entre 1065 e 1071. 

� Actividade 5. A pesar do recoñecemento da personalidade do reino de Galicia e da ma-
ioría das súas institucións, durante esta etapa Galicia tivo un escasísimo peso político 
no conxunto de España, sendo unha proba diso o feito de que perdese a capacidade de 
voz e voto nas Cortes de Castela. 

� Actividade 6. Eran sete: Mondoñedo, Lugo, Ourense, Tui, Santiago, A Coruña e Betan-
zos. 

Unidade 2 

� Actividade 1. Os fillos mellorados son os que reciben a herdanza mellorada, é dicir, 
unha herdanza maior que a dos restantes irmáns e que sempre inclúe a casa. O mellora-
do queda comprometido a unha serie de obrigacións: vivir na casa paterna cos seus 
pais; traballar as terras da casa gratis e baixo a dirección do pai; manter os irmáns sol-
teiros e viuvos; pagar o enterro e o funeral dos seus pais. 

� Actividade 2. É o feito de meter o liño nun regato ou nunha poza con pesos sobre os 
feixes. Deste xeito permanece o liño uns cantos días, ata que a casca podreza e se poida 
desprender con facilidade. 

� Actividade 3. As espadelas son un aparello que serve para limpar a fibra do liño das 
impurezas ou tomentos. 

� Actividade 4. O entroido caracterízase por: 

– Ritualidade: vestimenta, bromas, etc. 

– Liberdade e licenza: critícanse situacións da vida cotiá, desmitifícanse cousas, etc. 

– Inversión de valores: os homes vístense de mulleres e ao revés, etc. 

– Parodia: vese de xeito caricaturesco a vida diaria, seria. 
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– Paréntese xurídica: as máscaras teñen os seus dereitos e hai que aguantarlles as súas 
bromas. Así, a lei e o costume quedan en suspenso. 

– Carácter grotesco: prevalece a estética do feo, a burla. 

� Actividade 5. O xogo das vacas debe contar, como mínimo, cos seguintes personaxes: 

– Dous que fan de vacas e que van vestidos con sacos. 

– Un arador, dono da finca e das vacas, vestido como un labrego estrafalario. 

– Un de chamadora das vacas, vestido con elementos representativos e característicos 
das mulleres, como zapatos de tacóns, medias, etc. 

– Un de sementador, levando un saco de serraduras. 

– Un ou varios de veciños do dono das vacas. 

– Un ou varios de compradores das vacas, que imitan aos feirantes. 

– Un de veterinario. 

– Un de muller do dono das vacas. 

� Actividade 6. a Santa Compaña é un dos exemplos de como o defunto segue entre os 
vivos. Aínda que non é un tema exclusivo de Galicia, é aquí unha das zonas nas que se 
mantén con máis intensidade. Trátase de aparicións de almas de mortos aos vivos, nor-
malmente en lugares desertos, como cemiterios, bosques, etc. Poden ser aparicións co-
lectivas ou individuais e pódense presentar por diversas causas, como por exemplo, pa-
ra recordar aos vivos que se acorden das promesas feitas aos mortos, para avisar a un 
vivo da súa morte, etc. 

Unidade 3 

� Actividade 1. Granitos, xistos, gneis ollo de sapo, cuarcitas, lousas, gravas e arxilas. 

� Actividade 2. Rías Altas: ría de Ribadeo, ría de Viveiro. Rías Medias. Ría de Ferrol, 
Ría de Betanzos. Rías Baixas: ría de Arousa, ría de Vigo. 

� Actividade 3. Serras de Meira, Ancares, Caurel, Eixe, macizo de Manzaneda e Pena 
Trabinca. 

� Actividade 4. Ao estar formado polas terras máis antigas da Península Ibérica, predo-
minando nela materiais xurdidos na oroxenia herciniana e pouco alterados pola oroxe-
nia alpina, o relevo é aplanado pola erosión e a súa altitude media non chega aos 500 
metros. 

� Actividade 5. Cuarzo, feldespato e mica. 

� Actividade 6. Sarria, Lemos, Maceda, Limia, Verín e Valdeorras. 

� Actividade 7. O anticiclón das Azores e as baixas presións noratlánticas. 

� Actividade 8. Oceánico húmido, oceánico hiperhúmido, oceánico continental, oceánico 
mediterráneo e oceánico de montaña. 

� Actividade 9. Cunca cantábrica: ríos Éo e Landrove. Cunca atlántica: ríos Tambre e 
Ulla. Cunca do Miño-Sil: ríos Ladra e Avia. 



Páxina 28 de 33 

 

� Actividade 10. A media anual está entre os 10 e os 15 graos. E a oscilación térmica 
anual entre os 9 e os 15 graos. Pero estas medias quedan moi matizadas cando se anali-
zan puntos concretos. 

� Actividade 11. As características comúns son: 

– Un réxime regular. 

– Caudal abundante. 

– Curso curto. 

– Corren encaixados en moitos tramos do seu percorrido, como consecuencia do rexu-
venecemento do relevo galego durante a oroxenia alpina. 

� Actividade 12. Polas numerosas fallas que existen aquí. 

Unidade 4 

� Actividade 1. Ao paleolítico inferior. 

� Actividade 2. Mámoas, medorras, medoñas, modias. 

� Actividade 3. Gravados feitos por percusión en rocas ao aire libre, pertencentes á Idade 
do Bronce inda que algúns poden ser posteriores.  

� Actividade 4. Predominan as plantas curvas, circulares ou ovaladas, inda que as hai ta-
mén rectangulares. 

� Actividade 5. É a peza máis característica da ourivería castrexa. É un colar, case sem-
pre de ouro, de forma curva, aberto, terminado en dous remates, utilizado como adorno 
masculino. 

� Actividade 6. O grego Estrabón e os latinos Plinio e Pomponio Mela. 

� Actividade 7. As de Décimo Junio Bruto, O Galaico, (S. II a. de C.), a de Xulio César 
(S. I a. de C.) e as guerras cántabras (Augusto, finais do S. I a. de C.). 

� Actividade 8. Aparece coa reforma administrativa de Diocleciano no século IV de C. 

� Actividade 9. A romanización é a asimilación da cultura romana pola cultura indíxena 
preexistente. Pero non se trata dunha destrución completa do substrato cultural indíxe-
na, senón  dunha transformación e asimilación entre dúas culturas diferentes. Este pro-
ceso de romanización dará lugar, no caso de Galicia, á cultura galaico-romana. 

� Actividade 10. A principios do século V. 

� Actividade 11. A Historia contra os pagáns de Paulo Orosio e, sobre todo, a Crónica 
do bispo de Chaves, Hidacio. Estes autores son contemporáneos dos feitos no século V 
e son nacidos na mesma zona (Orosio en Braga e Hidacio na Limia). Á morte destes 
autores quedamos sen información durante case cen anos. 

� Actividade 12. San Martiño o Dumiense, fundador do mosteiro de Dumio (Braga) e 
bispo de dita sede, a mediados do século VI. Dedicouse especialmente á corrección de 
prácticas pagás que aínda estaban plenamente vixentes. 
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 Unidade 5 

� Actividade 1. Árabes e viquingos ou normandos. 

� Actividade 2. Foi o repoboador de Lugo, no século VIII, baixo a monarquía de Afonso 
I. 

� Actividade 3. Na monarquía asturleonesa. 

� Actividade 4. É un sistema social propio da Idade Media que consiste na existencia de 
lazos de dependencia entre os homes: búscase a protección dun señor poderoso a cam-
bio da entrega de terras ou da prestación de servizos. 

� Actividade 5. A repoboación é a ocupación humana de terras despoboadas, con motivo 
da invasión musulmá e a súa posterior expulsión polos cristiáns. Hoxe, os historiadores 
galegos tenden a non aceptar a despoboación como un fenómeno xeral, xa que non ven 
lóxica unha fuxida masiva da poboación dun territorio que non sufriu realmente unha 
invasión nin viviu unha loita continuada cos musulmáns. De ser isto así, hai que pensar 
que en Galicia o fenómeno da repoboación tampouco foi moi significativo. 

� Actividade 6. No século IX, reinando en Oviedo Afonso II O Casto. 

� Actividade 7. Foi o que converteu o bispado de Santiago en arcebispado e, á vez, o 
principal señor feudal de Galicia no século XII. 

� Actividade 8. Crecemento demográfico, renacemento do comercio, renacemento da 
economía monetaria, crecemento das cidades e creación doutras novas, aparición dun 
novo grupo social, a burguesía.  

� Actividade 9. A fame, a Peste Negra de 1348 e os conflitos bélicos. 

� Actividade 10. O triunfo de Henrique supón a aparición dunha nobreza laica, inexisten-
te antes, e un novo paso na conversión de Galicia en territorios señoriais laicos. 

� Actividade 11. Son os enfrontamentos entre campesiños e señores durante o século XV. 

 Unidade 6 

� Actividade 1. Os Reis Católicos crean a Real Audiencia en 1480. Tras un período sen 
sede fixa, en 1578 instálase definitivamente en Coruña. 

� Actividade 2. É unha institución creada por Filipe V en 1718, que chegou só ata 1775 
(Carlos III), para controlar asuntos de guerra, facenda, policía e xustiza e, en definitiva, 
para acentuar o centralismo típico dos Borbóns do século XVIII. 

A Xunta do Reino era un organismo formado polos rexedores dos concellos das capitais 
de provincia que trataban asuntos referidos ao reino de Galicia. 

� Actividade 3. O millo e a pataca. 

� Actividade 4. A poboación galega duplícase entre finais do século XVI e mediados do 
século XVIII. 

� Actividade 5. Predominan as terras traballadas por campesiños que non son propieta-
rios. A terra está en mans da Igrexa e da fidalguía. O foro ou contrato de longa duración 
é a institución máis característica do campo galego. 

� Actividade 6. Os cataláns. 
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� Actividade 7. A conversión da cidade en capital do Departamento Marítimo da zona 
norte. 

� Actividade 8. Antonio Raimundo Ibáñez, de orixe asturiana e afincado en Ribadeo. 

� Actividade 9. Os maragatos son arrieiros oriúndos da zona de Astorga, na provincia de 
León. Eran os que se encargaban do comercio interior. 

� Actividade 10. A Real Compañía Comercial de Galicia e o Consulado Marítimo e Te-
rrestre. 

� Actividade 11. É unha actividade mercantil propia de épocas de guerra. Un barco pri-
vado pode atacar a outros dun país inimigo, de modo legal, tras conseguir das autorida-
des un permiso ou patente.  

� Actividade 12. Chámase sociedade estamental. Cada estamento ten leis propias e os es-
tamentos privilexiados non pagan impostos. 

� Actividade 13. A fidalguía ou pequena nobreza dos pazos, grupo intermediario entre os 
propietarios e os usufrutuarios. 

� Actividade 14. O clero é o segundo estamento privilexiado no Antigo Réxime. En Gali-
cia foi moi poderoso pois era dono da maioría da terra, ademais de cobrar décimos, 
primicias e votos.  

� Actividade 15. Dos séculos XVII e primeira metade do XVIII. Polo tanto, a maioría dos 
pazos son de estilo barroco. 

� Actividade 16. O conflito dos pescadores galegos contra os cataláns. As protestas con-
tra os impostos. O conflito dos foros. Protestas contra as levas militares. 

� Actividade 17. O Tribunal do Santo Oficio ou Inquisición, en mans do clero, estableci-
do en Galicia a finais do século XVI. 

� Actividade 18. Benito Jerónimo Feijoo, Xosé Cornide Saavedra e Frei Martín Sarmien-
to. 

� Actividade 19. Son típicas institucións ilustradas do século XVIII. Teñen por obxectivo 
o fomento do desenvolvemento económico do país. 

� Actividade 20. Foi Frei Martín Sarmiento. É unha das primeiras obras en tratar a lingua 
galega.  

 Unidade 7 

� Actividade 1. A Junta Suprema y Gobernativa del Reino de Galicia. 

� Actividade 2. Foi unha derrota do exército inglés polos franceses. Nela, o exército bri-
tánico de Sir John Moore, que morre na batalla, procedente de Astorga, intentaba em-
barcar no porto coruñés camiño de Inglaterra. 

� Actividade 3. Foi un militar liberal que en 1815, desde Coruña, encabeza un levanta-
mento, que fracasa, contra o absolutismo de Fernando VII. Porlier foi executado. 

� Actividade 4. Foi un banquete celebrado en Santiago polos progresistas onde confrater-
nizan obreiros e estudantes e no que participan os principais intelectuais galeguistas da 
época. 
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� Actividade 5. Miguel Solís y Cuetos foi un militar que dende Lugo se levanta contra o 
goberno moderado de Isabel II en 1846. O levantamento fracasa e Solis e demais xefes 
son fusilados en Carral. 

� Actividade 6. É o movemento dos intelectuais galeguistas en pro da lingua e da cultura 
galegas. Rosalía, Pondal e Curros son os seus principais representantes.  

� Actividade 7. É a que realizaban os campesiños galegos que ían á sega de Castela entre 
abril/maio e agosto. Trala sega retornaban a Galicia. 

� Actividade 8. Máis de dous millóns e medio, aproximadamente. 

� Actividade 9. Non se transformaron tecnicamente. Non incorporaron o carbón mineral. 
Non resistiron a competencia da siderurxia asturiana e vasca. 

� Actividade 10. Minifundismo dedicado ao policultivo de autoconsumo. Sen avances 
técnicos, escasa comercialización e altísima porcentaxe de poboación campesiña (85% 
a finais do século XIX). 

� Actividade 11. Ferrol crece grazas á poboación que traballa nos estaleiros e no arsenal. 
Outras vilas costeiras medran polo auxe da construción naval e da industria conserveira 

� Actividade 12. Os maragatos, que se instalan nas vilas galegas cando o ferrocarril acaba 
co negocio arrieiro tradicional.  

� Actividade 13. O Partido Conservador de Cánovas del Castillo e o Partido Liberal de 
Mateo Sagasta. 

� Actividade 14. É un movemento campesiño que persegue a redención dos foros. O sa-
cerdote Basilio Álvarez foi o seu principal xefe. 

� Actividade 15. Os caciques eran os personaxes notables de cada localidade que durante 
a Restauración controlaban as eleccións, nomeaban cargos, controlaban a política local 
a base de favores, corruptelas, etc. En Galicia o caciquismo tivo un importante arraigo. 

� Actividade 16. A desaparición ou redención dos foros. 

� Actividade 17. A industria conserveira nas Rías Baixas, o sector naval en Ferrol e a 
banca en Vigo e Coruña fundamentalmente. 

� Actividade 18. Pola escasa industrialización. 

� Actividade 19. En 1926 baixo a Ditadura de Primo de Rivera, reinando Afonso XIII. 

� Actividade 20. As indemnizacións pola redención de foros pagáronse co diñeiro que 
enviaban a Galicia os emigrantes e cos beneficios obtidos pola venda de gando vacún. 

� Actividade 21. Os avances son: emprego de fertilizantes químicos, mecanización pro-
gresiva das faenas do campo, desaparición do barbeito, especialización, comercializa-
ción, aumento do gando vacún para a exportación, cultivo de pastos e forraxes para 
alimentar o gando. 

� Actividade 22. Crecemento lento pero continuado, máis acelerado nos anos trinta coa 
redución da emigración. 

� Actividade 23. Arxentina, Brasil, Venezuela e México. 

� Actividade 24. A crise económica de 1929 e as súas secuelas nos anos trinta.  
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� Actividade 25. Chega tarde con respecto ao resto de España. A primeira liña, entre San-
tiago e Carril, inaugúrase en 1873. 

� Actividade 26. Nas Rías Baixas e, sobre todo, na ría de Vigo. 

� Actividade 27. É o Banco Pastor, fundado na Coruña en 1925. 

� Actividade 28. Alfredo Brañas. A súa obra El Regionalismo aparece en 1889. 

� Actividade 29. En 1916 por iniciativa de Antón Vilar Ponte. 

� Actividade 30. Vicente Risco, principal ideólogo do nacionalismo galego. 

� Actividade 31. Nas eleccións de 1933. 

� Actividade 32. O Partido Galeguista: Castelao, Risco, Otero Pedraio, etc. A ORGA: 
Organización Republicana Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga. 

� Actividade 33. O conflito pesqueiro da ría de Vigo (1932), a folga dos estaleiros de Fe-
rrol (1932). A protesta a favor da Revolución de Asturias en 1934. 

 Unidade 8 

� Actividade 1. Foi rápido. Entre o 18 e o 30 de xullo toda Galicia quedou baixo control 
dos sublevados. 

� Actividade 2. Fusilamentos (Alexandre Bóveda), paseos e depuración de funcionarios. 

� Actividade 3. O maquis foi a guerrilla antifranquista activa entre os anos 40 e 50 e con 
últimas manifestacións nos 60. 

� Actividade 4. Tralo triunfo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o réxime de Fran-
co, que apoiara aos perdedores, Hitler e Musolini, vese illado política e economicamen-
te. A autarquía é o intento de producir en España todo aquilo que non se podía adquirir 
fóra debido a ese illamento, é dicir, é o intento imposible de ser economicamente auto-
suficientes. 

� Actividade 5. É o comercio ilegal de artigos intervidos polo Estado. 

� Actividade 6. Un decreto de 1942 entrega aos municipios os montes veciñais, polo que 
os veciños perden o seu dereito a recoller leña neles, a utilizalos como pastos, etc. 

� Actividade 7. O Plan de Estabilización de 1959. 

� Actividade 8. A enerxía eléctrica de orixe hidráulica (pantanos) que converte a Galicia 
en exportadora de electricidade. 

� Actividade 9. Aos países de centro Europa (Alemaña sobre todo) porque están en plena 
reconstrución trala Segunda Guerra Mundial e demandan man de obra. 

� Actividade 10. O exército, a Igrexa, a Falanxe, o gran capital. 

� Actividade 11. Foi unha especie de goberno galego republicano creado por nacionalis-
tas exiliados, entre eles Castelao, nomeado ministro no goberno republicano no exilio 
de México. O Consello conseguiu que ese goberno republicano no exilio recoñecera o 
Estatuto de Autonomía de Galicia. 

� Actividade 12. Os nacionalistas, o PSG., a UPG, a Universidade, o sindicato Comisións 
Obreiras, un sector da Igrexa despois do Concilio Vaticano 2º.  
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 Unidade 9 

� Actividade 1. A Constitución da actual democracia, a de 1978. 

� Actividade 2. A Asemblea constituíuse en Santiago en 1977 presidida por Antonio Ro-
són Pérez. Foi o organismo que elaborou o proxecto de preautonomía. 

� Actividade 3. A Xunta de Galicia co seu presidente e o Parlamento de Galicia.  

� Actividade 4. Xerardo Fernández Albor do Grupo Popular de Manuel Fraga, no ano 
1981. 

� Actividade 5. O Grupo Popular, que recibiu diversos nomes, encabezado por Manuel 
Fraga. O PSG-PSOE, Coalición Galega e o Bloque Nacionalista Galego nacido en 
1983. 

� Actividade 6. En 1987 por medio dunha moción de censura contra o presidente da Xun-
ta, Xerardo Fernández Albor. 

� Actividade 7. En 1986. 

� Actividade 8. Freou o desenvolvemento do sector lácteo, que experimentara antes un 
forte crecemento, ao impoñer recortes na produción e marcar topes (cotas). 

� Actividade 9. A entrada no Mercado Común trouxo tamén problemas ao sector pes-
queiro: non solucionou o problema da ampliación a 200 millas que levaran a cabo moi-
tos países de Europa. Galicia viu reducida a súa capacidade de pesca e viuse obrigada a 
reestruturar a flota, buscar novos caladoiros en conflito con outros países, etc. 

� Actividade 10. Moi baixa natalidade co conseguinte envellecemento da poboación. O 
reparto da poboación é desequilibrado entre as provincias occidentais, máis poboadas, e 
as orientais, menos poboadas. A porcentaxe de poboación rural segue sendo elevado. 

� Actividade 11. Situación periférica de Galicia. Man de obra pouco cualificada. Peso in-
da moi grande do sector primario. Baixa produtividade. Predominio de empresas de pe-
quenas dimensións. Escasa captación de capitais estranxeiros. Salarios máis baixos que 
a media española. Débeda elevada. 

� Actividade 12. A finais dos anos 80 as universidades de Galicia pasan de unha (Santia-
go, campus de Lugo) a tres, ao crearse a Universidade da Coruña ( co campus de Fe-
rrol) e a de Vigo (co campus de Ourense). Na mesma década promúlgase a Lei de Nor-
malización Lingüística. 

� Actividade 13. Non. Entre os matriculados hai nas universidades hoxe máis mulleres 
que homes. 

 


