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1. UNIDADES DIDÁCTICAS DA
PROPOSTA CURRICULAR

1. CAPITALISMO E REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Presentación

n Desde finais do século XVIII e ao longo do XIX iniciouse, en gran parte de Europa occidental, un perí-
odo de intensos cambios que deron como resultado unha transformación total das estruturas eco-
nómicas vixentes.

n Este proceso, que se iniciou en Inglaterra, sucédese sen cortes e de modo progresivo, estendéndo-
se ao resto do continente europeo e chega ata os nosos días.

n O conxunto destes cambios tiveron lugar no marco dunha teoría económica que potenciou o papel
do capital sobre os restantes factores que configuran o sistema económico. O capitalismo irase des-
envolvendo a partir dos postulados do liberalismo, especialmente os relacionados coa liberdade
económica como principio básico do desenvolvemento.

n Estes cambios de carácter económico non se deron de forma illada, senón que teñen relación con
profundas alteracións noutros aspectos da vida das europeas e  europeos do século XIX, destacan-
do os cambios na demografía e na política.

Obxectivos

n Coñecer e valorar os elementos básicos do capitalismo como sistema económico.

n Identificar os trazos que caracterizan a revolución agraria inglesa.

n Valorar os cambios orixinados na agricultura europea e comparar coas características do Antigo
Réxime.

n Diferenciar o concepto de revolución industrial, que se produce nun tempo curto e nun marco
espacial determinado, do proceso de industrialización que ocorre nun período de tempo máis
longo e de maneira desigual nos diferentes países.

n Valorar os condicionantes obxectivos que explican que Inglaterra fose pioneira da revolución indus-
trial.

n Coñecer os trazos característicos da primeira e segunda fase da revolución industrial.

n Identificar as principais consecuencias da revolución industrial.

n Valorar criticamente a importancia do cambio tecnolóxico no proceso histórico.

n Coñecer e valorar os cambios que configuraron a revolución demográfica.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.
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Contidos

n Específicos

w O capitalismo: formación, desenvolvemento e características xerais.

w enovación das estruturas agrarias.

w A revolución industrial.

w A revolución demográfica.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas, estatísticas, mapas temáticos e imaxes.

w Elaboración de esquemas, resumos e breves informes empregando diversas fontes de información.

w Mostrar interese polo rigor e pola obxectividade na busca e na interpretación da información his-
tórica referida aos procesos de cambio orixinados en Europa occidental a finais do século XVIII e
principios do XIX.

w Valoración crítica dos procesos de cambio, analizando as consecuencias para os diferentes gru-
pos sociais.

w Comparación de situacións diverxentes.

w Localización no espazo e no tempo dos principais procesos do cambio agrario, demográfico e
industrial que puxeron as bases do mundo contemporáneo.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar textos, gráficas, estatísticas e imaxes relacionados co tema traballado.

n Identificar e caracterizar os trazos básicos do capitalismo do século XIX.

n Identificar as principais características da revolución agraria, industrial e demográfica.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa histórica relacionados
co contorno máis inmediato do alumnado.

n Empregar a terminoloxía específica desta unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Relacionar fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos.

n Demostrar a capacidade de relacionar novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos
anteriormente.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.
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2. AS REVOLUCIÓNS LIBERAIS

Presentación

n Paralelamente aos procesos de cambio económico e demográfico, tivo lugar a revolución política
liberal que puxo fin ao Antigo Réxime.

n A principal protagonista e beneficiaria desta transformación foi a burguesía que, enriquecida pola
actividade comercial e industrial, asumiu os postulados ideolóxicos formulados polos pensadores
liberais e, mediante un proceso revolucionario, logrou a superación das vellas estruturas políticas e
económicas que impedían o seu desenvolvemento e freaban os seus desexos de participar na vida
política.

n Os cambios iniciáronse en EE UU en 1776 e continuaron en Francia en 1789. O seu éxito tivo unha
fonda repercusión no resto do continente europeo.

n A pesar da resistencia sistemática que exerceron as forzas conservadoras, dispostas a defender os
seus privilexios e a obstaculizar as conquistas populares, en Europa occidental conseguiron triunfar
os principios liberais.

n Paralelamente aos procesos revolucionarios liberais tivo lugar o desenvolvemento da ideoloxía
nacionalista.

Obxectivos

n Valorar as ideas dos precursores do liberalismo na configuración dos novos sistemas políticos repre-
sentativos, así como a actuación da burguesía para levalas á práctica.

n Valorar o proceso de independencia dos EE UU como expresión da primeira revolución liberal.

n Explicar  as causas da Revolución  francesa e coñecer os trazos máis significativos das súas fases.

n Comprender que a Revolución francesa constitúe un modelo a seguir polos liberais europeos para
implantar o novo réxime.

n Identificar os trazos da política exterior e interior do Imperio napoleónico.

n Explicar os principios da Restauración absolutista.

n Identificar os principais acontecementos das vagas revolucionarias liberais de 1820, 1830 e 1848.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w Absolutismo, liberalismo e nacionalismo: fundamentos teóricos.

w A revolución liberal. 1776-1814.

w Restauración absolutista e vagas revolucionarias liberais. 1815-1848.

n Comúns

w Lectura de textos seleccionados para identificar os fundamentos teóricos da ideoloxía absolutis-
ta, liberal e nacionalista.
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w Identificación e análise das distintas causas que dan lugar a cambios revolucionarios coa axuda
de fontes primarias e secundarias.

w Realización dun organigrama ou dun mapa conceptual, sinalando os elementos básicos dos
novos sistemas políticos representativos.

w Análise, coa documentación adecuada, das distintas etapas do proceso revolucionario francés,
identificando as causas que deron lugar ás mesmas.

w Localización no espazo e no tempo a revolución liberal e as vagas revolucionarias liberais euro-
peas.

w Interese por coñecer os antecedentes políticos máis directamente relacionados co mundo con-
temporáneo.

w Preocupación polo rigor e pola obxectividade na busca e na interpretación da información his-
tórica referida á etapa das revolucións liberais.

Criterios da avaliación

n Analizar e comentar mapas, gráficas, imaxes e textos históricos relacionados cos contidos da unida-
de.

n Identificar os elementos característicos dos sistemas liberais.

n Empregar correctamente a terminoloxía especifica desta unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Relacionar novos conceptos con outros adquiridos con anterioridade.

n Recoñecer nos acontecementos revolucionarios de finais do século XVIII e primeira metade do XIX
as bases dos sistemas democráticos.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

3. AS TRANSFORMACIÓNS SOCIAIS

Presentación

n No século XIX foise configurando unha nova sociedade: a sociedade de clases. Aínda que xuridica-
mente igualitaria, economicamente presentaba grandes diferenzas entre a burguesía e o proleta-
riado.
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n A difícil situación laboral e social da clase obreira provocou unha reacción de loita permanente para
acadar unhas cotas de maior benestar e seguridade.

n As formas de loita inicial foron de tipo espontáneo, pero a medida que a industrialización se xene-
ralizaba tamén se organizaba o movemento obreiro ata conseguir a súa internacionalización.

n As reivindicacións obreiras provocaron que os gobernos, que nun principio non interviñan nos
asuntos económicos, acaben por establecer unha lexislación laboral que evite os abusos iniciais por
parte dos patróns.

n As reivindicacións proletarias estiveron estimuladas por dúas correntes de pensamento opostas
nos seus principios, aínda que coincidentes no seu obxectivo final: o socialismo marxista e o anar-
quismo.

Obxectivos

n Distinguir entre sociedade estamental e sociedade de clases.

n Comprender que os cambios sociais están intimamente relacionados coas transformacións econó-
micas, políticas e ideolóxicas.

n Coñecer as ideoloxías que tiveron maior influencia no movemento obreiro e relacionar as súas loi-
tas coas enormes desigualdades existentes dentro da nova sociedade, valorando os esforzos cara a
conseguir unha maior xustiza social.

n Analizar e comentar textos.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w A nova sociedade de clases.

w O desenvolvemento do proletariado como clase.

w O pensamento socialista e anarquista.

w O internacionalismo proletario.

n Comúns

w Manexo de cadros cronolóxicos que permitan a análise da sincronía dos cambios políticos e
socioeconómicos.

w Confección de diagramas de fluxos para relacionar aspectos relevantes das transformacións
sociais.

wComentario crítico, coa documentación axeitada, da ideoloxía marxista e anarquista e da súa
repercusión nos movementos sociais.

wAprecio polo rigor na busca de información, procedente de distintas fontes.

wToma de conciencia de que as desigualdades constitúen fontes de tensión social.

wConciencia da necesidade dunha formación histórica para adoptar unha posición social crítica
propia.

wInterese por coñecer os problemas do contorno e solidariedade crítica na defensa de proxectos
que intenten solucionalos.

5



wAnálise e utilización critica de fontes e de material histórico diverso que reflicta algún conflito
social, relacionándoo coa actualidade e tomando en consideración aqueles antecedentes históri-
cos relevantes para a súa comprensión.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar textos históricos relacionados co tema traballado.

n Coñecer a orixe e o desenvolvemento do proletariado.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Recoñecer as principais correntes de pensamento dos movementos sociais.

n Expoñer a evolución dos métodos de loita do proletariado e valorar o proceso de internacionaliza-
ción das organizacións obreiras.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa histórica, relacionados
co contorno do alumnado.

n Relacionar os novos conceptos con outros adquiridos con anterioridade.

n Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos históricos para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

4. POTENCIAS BURGUESAS E NOVOS ESTADOS

Presentación

n A mediados do século XIX, na maioría dos Estados de Europa occidental triunfaran os movementos
liberais e existían Estados controlados pola burguesía.

n Nalgúns países, especialmente en Gran Bretaña e Francia, o réxime político avanzou cara á demo-
cracia, ao tempo que as mulleres iniciaban a loita por conseguir os dereitos políticos en igualdade
cos homes.

n En Europa central tiveron lugar dous procesos nacionalistas que deron lugar ao nacemento de dous
novos Estados: Italia e Alemaña.
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n Os movementos nacionalistas puxeron en perigo a unidade do Imperio austrohúngaro e deron
orixe a novos Estados que alcanzaron a súa independencia loitando contra o dominio turco na área
balcánica.

Obxectivos

n Identificar os trazos do Estado burgués.

n Coñecer as características das potencias burguesas do século XIX: Francia e Gran Bretaña.

n Valorar os inicios do movemento sufraxista e os seus obxectivos.

n Coñecer o proceso de formación de novos Estados en Europa.

n Utilizar e confeccionar mapas históricos para percibir os cambios de fronteiras que se producen
neste período e analizar, mediante o uso doutras informacións, as causas e os intereses que os ori-
xinaron.

n Localizar nos mapas as zonas con problemas nacionalistas, analizando cal é a súa situación actual.

n Valoración dos dereitos humanos como unha importante conquista histórica e defensa ante cal-
quera forma de violación.

n Aceptación de dereito dos pobos, das nacións e dos Estados a exercer a súa soberanía e a desen-
volver a súa cultura.

n Analizar e comentar textos e mapas.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w O Estado burgués.

w As potencias burguesas. Gran Bretaña e Francia.

w Os novos Estados. Italia e Alemaña.

w A Europa danubiana e balcánica.

n Comúns

w Localización no tempo e no espazo dos máis destacados procesos nacionalistas europeos do
século XIX.

w Identificación das relacións entre os factores económicos, políticos, sociais e culturais nos proce-
sos nacionalistas europeos.

w Busca, selección e tratamento de información procedente de diversas fontes de información rela-
cionada cos movementos nacionalistas europeos do século XIX.

w Manexo de mapas históricos que permitan a análise dos cambios producidos como consecuen-
cia dos procesos nacionalistas.

w Confección de diagramas de fluxos para relacionar as causas e as fases dos procesos nacionalis-
tas.

w Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

w Aprecio polo rigor na busca de información, procedente de distintas fontes.

w Valoración da significación do movemento sufraxista.
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w Análise e utilización critica de fontes e de material histórico diverso que reflicta algún conflito
nacionalista, relacionándoo coa actualidade e tomando en consideración aqueles antecedentes
históricos relevantes para a súa comprensión .

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar textos e mapas históricos relacionados cos movementos nacionalistas europe-
os do século XIX.

n Identificar os trazos do Estado burgués.

n Describir os trazos das potencias burguesas europeas.

n Expoñer as causas e o desenvolvemento do proceso de formación de Italia e Alemaña.

n Analizar os obxectivos do movemento sufraxista.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Coñecer algúns dos aspectos e acontecementos máis relevantes desta etapa histórica, relacionados
co contorno do alumnado.

n Relacionar os novos conceptos con outros adquiridos con anterioridade.

n Mostrar capacidade crítica á hora de analizar distintas interpretacións históricas.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos e mapas históricos para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

5. EXPANSIÓN COLONIAL E IMPERIALISMO

Presentación

n Durante o século XIX tivo lugar un dos procesos de maior transcendencia na configuración do
mundo contemporáneo: a formación dos imperios coloniais.

n O imperialismo de XIX tiña numerosos obxectivos e motivacións, pero destacaba a cuestión econó-
mica.

n Entre estas potencias industriais estableceuse unha carreira para ser as primeiras e dominar zonas
fóra de Europa. O dominio destas zonas viuse favorecido pola renovación técnica dos transportes.

n A expansión europea polo mundo trouxo consecuencias positivas, especialmente para os europeos,
e negativas, sobre todo para a poboación dos territorios colonizados e incluso para a propia Europa,
xa que orixinará fortes tensións que serán unha das causas determinantes da Gran Guerra.
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Obxectivos

n Manexar diversos mapas históricos para percibir que as fronteiras responden a convencionalismos
que ás veces resultan arbitrarios.

n Comprender que as tensións que se crean no reparto do mundo constitúen a antesala dos grandes
conflitos bélicos do século XX.

n Reflexionar sobre as causas que levan a Inglaterra e Francia primeiro, e a Alemaña, Italia, Xapón e
EE UU despois, a ser os principais protagonistas da expansión imperialista.

n Valorar o labor científico de determinados científicos e institucións que exploraron territorios des-
coñecidos ata eses momentos, contribuíndo así a que a humanidade tivese unha descrición máis
completa e real do planeta en que vive.

n Analizar e comentar textos e mapas históricos.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w A expansión territorial, colonialismo e imperialismo.

w Imperialismo e desenvolvemento capitalista.

w O reparto do mundo.

w A política imperialista dos EE UU e Xapón.

w Rivalidades imperialistas e tensións prebélicas.

n Comúns

w Localización nun mapa histórico dos antigos imperios coloniais, identificando os países actuais
que formaron parte deles.

w Realización dun debate, con documentación adecuada, sobre os argumentos que esgrimían
defensores e detractores do imperialismo.

w Mostrar unha actitude crítica ante a loita polo control de recursos, de espazos e de sociedades por
parte doutros Estados.

w Asunción do dereito dos pobos, das nacións e dos Estados a exercer a súa soberanía e a desen-
volver a súa cultura, sen prexuízo dos dereitos e das liberdades dos demais.

w Conciencia das situacións de desigualdade en que se asentan determinados poderes políticos.

w Superación do eurocentrismo que mantén que a nosa cultura occidental é superior ás outras.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar mapas e textos históricos.

n Identificar os elementos característicos do colonialismo.

n Diferenciar as consecuencias do colonialismo para os países colonizadores e para os territorios colo-
nizados.

n Relacionar as causas da expansión imperialista coa situación económica, política, social e demográ-
fica dos países europeos, EE UU e Xapón.
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n Describir o proceso de formación de EE UU e da revolución Meihí xaponesa.

n Explicar as rivalidades imperialistas e a súa relación co inicio da Gran Guerra.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica do tema.

n Elaborar sínteses, resumes e diagramas de fluxos.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos e mapas históricos para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

6. A GRAN GUERRA

Presentación

n Europa iniciou o século XX nun clima de múltiples tensións (rivalidades territoriais e comerciais,
bipolarización diplomática, carreira de armamentos...) entre os seus principais Estados que tivo
como consecuencia o inicio do maior conflito coñecido ata ese momento: a Gran Guerra de 1914.

n Tras a finalización da guerra reorganizouse o mapa de Europa.

n As condicións do Tratado de Versalles crearon un clima de desquite que se converteu nunha das
causas dun novo conflito mundial en 1939.

Obxectivos

n Identificar as principais causas da Gran Guerra.

n Describir as fases da Gran Guerra e a organización da paz.

n Reflexionar sobre as consecuencias desta guerra que supuxo a fin da hexemonía de Europa no
mundo.

n Comprender que o concepto de tempo histórico pode non coincidir co tempo cronolóxico para
chegar a entender que a Gran Guerra supuxo a fin do século XIX histórico.
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n Analizar e comentar textos, mapas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w O camiño cara á guerra.

w As magnitudes do conflito.

w A organización da paz e a Sociedade de Nacións.

w As consecuencias da guerra.

n Comúns

w Identificación da interconexión das causas que provocaron a explosión da Gran Guerra.

w Utilización de mapas históricos e de textos que axuden a comprender a conflitividade dos anos
1914-1918 e a reestruturación xeopolítica de Europa tras a finalización do conflito.

w Comentario crítico sobre as condicións que o Tratado de Versalles impuxo a Alemaña.

w Valoración da Sociedade de Nacións como organismo para velar pola paz mundial.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar imaxes, textos e mapas históricos.

n Identificar as causas que provocaron o estalido da Primeira Guerra Mundial.

n Valorar as consecuencias da Primeira Guerra Mundial.

n Identificar os cambios territoriais que se produciron en Europa tras a finalización do conflito.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.
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7. A REVOLUCIÓN RUSA E O ESTADO SOVIÉTICO

Presentación

n No ano 1917 triunfou a Revolución soviética, un dos acontecementos contemporáneos de maior
transcendencia polas súas fondas repercusións internacionais posteriores.

n Esta Revolución puxo fin ao poder autocrático dos tsares, iniciando e consolidando un novo mode-
lo de Estado: o Estado soviético.

n A consolidación da Revolución soviética provocou fortes resistencias entre as masas campesiñas e
as forzas conservadoras, tanto nacionais como estranxeiras.

n Os acontecementos revolucionarios soviéticos tiveron grand influencia na evolución dos partidos
socialistas europeos e no nacemento dos partidos comunistas.

Obxectivos

n Analizar a situación da Rusia prerrevolucionaria.

n Caracterizar a Rusia tsarista como caso particular no proceso de modernización industrial.

n Valorar as achegas individuais dos líderes no proceso revolucionario.

n Reflexionar sobre os cambios que impuxeron os sucesores de Lenin na constitución da URSS e as
súas repercusións posteriores.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w A crise do tsarismo e os precedentes da Revolución bolxevique.

w 1917: da caída do tsarismo ao poder dos soviets.

w O nacemento do réxime soviético. A época de Lenin.

w A consolidación do Estado soviético. A era de Stalin.

n Comúns

w Análise e comentario da situación da Rusia tsarista a través de diversas fontes de información.

w Toma de conciencia da necesidade de coñecer os antecedentes históricos dun proceso comple-
xo para poder comprender a súa resolución e consecuencias.

w Comprensión de que o autoritarismo político, sexa do signo que sexa, leva a manifestacións de
intolerancia e á perda de dereitos fundamentais das persoas.

w Localización nun mapa dos países que integraron a URSS e a análise, coa axuda da prensa, da súa
situación actual.

Criterios de avaliación 

n Analizar e comentar textos e mapas históricos.

n Describir os trazos da Rusia tsarista.
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n Sintetizar as causas e os aspectos máis relevantes do proceso revolucionario ruso.

n Identificar os elementos característicos do Estado soviético.

n Caracterizar a organización rusa durante a época de Lenin e a de Stalin.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos e mapas históricos para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

8. RECONSTRUCIÓN, PROSPERIDADE E CRISE

Presentación

n A economía mundial pasou, no período de entreguerras, por tres fases ben diferenciadas: a recons-
trución que seguiu á fin da Gran Guerra, os anos de prosperidade e os da crise económica.

n Europa perdeu a súa hexemonía económica fronte aos EE UU, que xa se viñan consolidando como
unha potencia económica.

n A década de 1920 foi, nalgúns países, unha época de forte crecemento económico: os felices anos
vinte.

n A crise económica de 1929, que se iniciou nos EE UU, provocou unha fonda depresión económica
mundial e a maior das crises do sistema capitalista.

n A busca de solucións para superar a crise provocaron a fin do liberalismo clásico e un forte deterio-
ro das relacións internacionais. As solucións propostas polos Estados fascistas conducirán ao
mundo a unha nova guerra mundial.

Obxectivos

n Analizar os factores económicos, políticos e ideolóxicos que determinaron as relacións internacio-
nais do período comprendido entre as dúas guerras mundiais.
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n Analizar as consecuencias do crac de 1929 e da depresión dos anos trinta.

n Valorar os esforzos da comunidade internacional para resolver os problemas dunha maneira pacífi-
ca, así como a incidencia dos problemas económicos e sociais de cada país na ruptura do espírito
de colaboración e solidariedade.

n Comprender que as medidas tomadas para solucionar a crise supuxeron a fin do liberalismo clási-
co e o inicio dun intenso intervencionismo estatal nas economías capitalistas.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w Reconstrución e prosperidade nos anos vinte.

w A crise económica de 1929.

w A Gran Depresión dos anos trinta.

n Comúns

w Análise e interpretación de gráficas, mapas, imaxes e textos históricos.

w Ordenación cronolóxica, con apoio da documentación necesaria, de feitos e de procesos signifi-
cativos deste período, identificando os personaxes que foron relevantes e establecendo relacións
entre a acción individual e as mentalidades e comportamentos colectivos.

w Distinguir entre causas de longa e curta duración, así como das consecuencias a curto e longo
prazo.

w Tomar conciencia da complexidade dos problemas sociais.

w Mostrar unha actitude crítica ante as circunstancias que xeran problemas e desigualdades sociais.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar táboas estatísticas, gráficas, imaxes e textos históricos.

n Describir os condicionantes das relacións internacionais dos anos vinte.

n Sintetizar as causas da crise da Bolsa neoiorquina de 1929.

n Caracterizar as consecuencias da crise de 1929 e a súa repercusión mundial.

n Identificar as principais propostas de solución á Gran Depresión.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.
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n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

9. DEMOCRACIAS E FASCISMOS

Presentación

n A crise económica e social dos anos vinte provocou grande inestabilidade política e social nos paí-
ses democráticos europeos no período de entreguerras.

n Este contexto socioeconómico foi determinante para o auxe dos réximes fascistas en toda Europa.

n En moitos países europeos, no período de entreguerras, se estableceron réximes políticos autorita-
rios ou totalitarios.

n Os modelos ideolóxicos e políticos partiron da Italia de Mussolini e da Alemaña de Hitler.

n A posta en práctica dos principios fascistas complicaron as relacións internacionais e acabaron por
provocar unha segunda guerra mundial.

Obxectivos

n Analizar as causas que poden levar ao establecemento de réximes políticos de tipo autoritario e/ou
ditatorial, concretando o estudo ao período de entreguerras en Europa.

n Coñecer os fundamentos ideolóxicos dos fascismos.

n Diferenciar a existencia de matices ideolóxicos entre os distintos réximes considerados como fas-
cistas, destacando o modelo italiano e alemán.

n Analizar a actitude que os ditadores teñen con respecto aos valores básicos da tradición liberal occi-
dental.

n Reflexionar sobre a importancia de adoptar uns ou outros modelos de organización dos grupos
humanos e sobre as consecuencias de intentar levar á práctica certas ideas.

n Analizar e comentar textos, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w A crise da democracia en Europa.

w Os sistemas fascistas.
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w A Italia fascista.

w A Alemaña nazi.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas e imaxes relacionados co tema.

w Identificación dos trazos que caracterizaron a crise dos sistemas democráticos en Europa nos
anos vinte.

w Caracterización dos postulados ideolóxicos dos sistemas fascistas e da súa práctica na Italia de
Mussolini e na Alemaña de Hitler.

w Valoración e defensa da democracia ante calquera forma de violación da mesma, rexeitando cal-
quera tipo de discriminación en razón de raza, sexo, nacionalidade, crenzas ou ideoloxía.

w Solidariedade cos pobos que atravesan situacións de autoritarismo político e privacións de derei-
tos e de liberdades.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar gráficas, imaxes e textos históricos.

n Sintetizar os trazos da crise da democracia na Europa dos anos vinte.

n Sintetizar os postulados ideolóxicos dos sistemas fascistas.

n Describir as características do fascismo italiano e do nazismo alemán.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Elaborar sínteses, esquemas e resumes.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Relacionar fontes de información diversa como explicativas de procesos históricos complexos.

n Relacionar novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos con anterioridade.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.
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10. A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Presentación

n A crise económica de 1929 orixinou unha ruptura do espírito de distensión entre os países que se
iniciara en Locarno.

n O éxito dos fascismos, favorecido polas promesas de solucións eficaces e rápidas para superar a
crise, coa súa política expansionista e militarista, levou de novo ao mundo a outra guerra mundial.

n Nesta nova guerra confluíron varios conflitos que progresivamente se unificaron debido ás alianzas
dos contendentes.

n O escenario desta Segunda Guerra Mundial ampliouse, abranguendo desde Europa a África e Asia
e do Mediterráneo ao Pacífico.

n Nesta terrible guerra foron perfeccionadas as armas e as estratexias xa coñecidas, aparecendo
outras máis destrutivas e perigosas.

n Ao remate desta guerra creouse un organismo internacional, a ONU, para velar pola paz e evitar
novos conflitos armados.

Obxectivos

n Reflexionar sobre as grandes crises que se produciron desde a Primeira Guerra Mundial e que des-
embocaron no estalido da Segunda Guerra Mundial.

n Identificar os países que integraron os distintos bloques belixerantes e analizar os feitos militares e
políticos máis relevantes que se deron nesta contenda.

n Recoñecer os avances da ciencia e da tecnoloxía pensados para o beneficio da humanidade e iden-
tificar os abusos que deles se fixeron con fins bélicos.

n Coñecer os acordos que os Aliados tomaron ao finalizar a guerra, valorando criticamente o reparto
e o deseño dunha nova orde mundial.

n Comprender que a fin da Guerra Mundial deu paso a unha nova etapa, distinta á anterior, en que se
poden detectar aspectos de continuidade e de cambio.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w As relacións internacionais nos anos trinta

w A Segunda Guerra Mundial.

w A organización de paz e as Nacións Unidas.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas, mapas e imaxes relacionados co tema.

w Identificación dos trazos que caracterizaron as relacións internacionais nos anos trinta, así como
da interconexión das causas que provocaron a explosión da Segunda Guerra Mundial.

w Utilización de mapas e de textos que axuden a comprender a evolución do conflito bélico.
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w Comentario crítico do deseño da nova orde mundial que se fixo en Ialta e en Potsdam.

w Valoración da Organización das Nacións Unidas como organismo encargado de velar pola paz
mundial.

w Rexeitamento do emprego da violencia e a guerra como medio para conseguir o control de
recursos económicos e espaciais.

w Recusación do abuso que se fixo de determinados inventos científicos e tecnolóxicos.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar textos, gráficas, mapas e imaxes relacionados co tema.

n Describir as relacións internacionais dos anos trinta.

n Sintetizar as fases da Segunda Guerra Mundial.

n Caracterizar as consecuencias da perda da guerra por parte dos Estados fascistas.

n Expoñer o proceso de organización da paz e da formación da ONU.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Situar correctamente no tempo e no espazo personaxes e feitos históricos relacionados co tema
estudado.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

11. GUERRA FRÍA E POLÍTICA DE BLOQUES

Presentación

n O remate da Segunda Guerra Mundial significou a fin das hostilidades bélicas pero non unha autén-
tica paz. Os países que formaron a coalición antifascista volveron ás posicións de enfrontamento
previo á guerra.
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n Este enfrontamento deu lugar á formación de dous bloques económicos, políticos, militares e ideo-
lóxicos ben diferenciados: o capitalista e o comunista.

n Entre os dous bloques desencadeouse unha guerra encuberta, a Guerra Fría, con puntos de tensión
moi fortes.

n Pero o temor ao estalido doutra guerra favoreceu a política de distensión e de coexistencia pacífi-
ca.

n Na década de 1980 as transformacións políticas do bloque socialista abriron o camiño para a supe-
ración definitiva da Guerra Fría tras a crise do socialismo real e a desaparición da URSS.

Obxectivos

n Comprender que a fin da Segunda Guerra Mundial deu paso a unha nova etapa en que se reestru-
turaron as alianzas entre Estados.

n Comprender o significado da Guerra Fría e coñecer as principais crises da época.

n Analizar as causas que provocaron a desaparición dun dos bloques e, deste modo, a finalización dun
mundo organizado e enfrontado en dous bloques.

n Adquirir unha bagaxe conceptual propia da disciplina que axude a comprender mellor a realidade
actual.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w Guerra Fría e bipolarización.

w A formación dos bloques.

w Fase álxida da Guerra Fría.

w Coexistencia pacífica e distensión.

w Fin da Guerra Fría e desaparición da URSS.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas, mapas e imaxes relacionados co tema.

w Localización espacial dos países que formaron parte dos dous bloques.

w Identificación das características ideolóxicas, políticas e militares dos bloques.

w Descrición das principais crises da Guerra Fría que se sucederon nas diferentes fases.

w Caracterización dos problemas do bloque socialista e da fin da Guerra Fría.

w Sensibilidade e preocupación polo rigor e obxectividade na busca e interpretación de fontes his-
tóricas e actitude de rexeitamento ante as explicacións esquemáticas e simplistas.

w Predisposición a buscar unha parte da explicación de situacións e acontecementos actuais nos
seus antecedentes históricos.
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Criterios de avaliación

n Analizar e comentar táboas estatísticas, gráficas, imaxes e textos históricos.

n Describir as características da Guerra Fría e da organización do mundo en bloques.

n Sintetizar os trazos dos dous bloques enfrontados durante a Guerra Fría.

n Caracterizar as principais etapas da Guerra Fría e as súas crises máis destacadas.

n Identificar as razóns que acabaron por provocar a crise do socialismo real e a desaparición da URSS.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Situar correctamente no tempo e no espazo feitos e personaxes históricos.

n Relacionar os novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos anteriormente.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

12. DEMOCRACIAS LIBERAIS E MUNDO
DE BENESTAR

Presentación

n Entre 1945 e 1991 distínguense dúas áreas con sistemas políticos e económicos antagónicos: demo-
cracias liberais fronte a democracias populares, capitalismo fronte a socialismo.

n O mundo capitalista occidental presenta unha evolución económica expansionista ata 1973 segui-
da doutra de estancamento e recesión.

n No terreo político, o mundo occidental reforzou o sistema democrático e, en paralelo aos conflitos
sociais tradicionais, xurdiron outros movementos sociais que reclamaban maiores cotas de dereitos
de liberdade e autonomía.
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Obxectivos

n Analizar a evolución da democracia e o capitalismo desde a fin da Segunda Guerra Mundial no blo-
que occidental.

n Caracterizar as innovacións da terceira revolución industrial.

n Analizar a evolución da economía capitalista durante a Guerra Fría.

n Identificar e caracterizar os novos movementos sociais e de protesta que tiveron lugar en países do
bloque capitalista.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w A consolidación da democracia liberal.

w Desenvolvemento capitalista e terceira revolución industrial.

w Os novos movementos sociais e de protesta no mundo do benestar.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas e imaxes relacionados co tema.

w Identificación dos trazos das democracias liberais.

w Caracterización dos elementos constitutivos destacados da terceira revolución industrial, así
como das fases do desenvolvemento capitalista durante a segunda metade do século XX.

w Descrición e valoración dos movementos sociais e de protesta máis destacados que tiveron lugar
nos países capitalistas durante a época da Guerra Fría.

w Toma de conciencia da necesidade de ter un coñecemento histórico axeitado para poder com-
prender mellor os distintos problemas que nos afectan na actualidade.

w Actitude crítica ante as necesidades de consumo que suscita a sociedade actual.

w Sensibilidade ante os problemas sociais derivados de situacións de desigualdade.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar textos, series estatísticas e mapas históricos.

n Describir as características das democracias liberais na segunda metade do século XX.

n Caracterizar os trazos da terceira revolución industrial e a evolución da economía capitalista.

n Identificar e valorar os movementos sociais e de protesta do mundo do benestar.

n Situar no tempo e no espazo os principais acontecementos e procesos relacionados coa unidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

n Situar correctamente no tempo e no espazo acontecementos e personaxes históricos.

n Mostrar a capacidade de relacionar os novos conceptos con outros xa traballados e adquiridos
anteriormente.
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Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas e imaxes para analizar e comentar.

n Feitos e conceptos para relacionar correctamente.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

13. DEMOCRACIAS POPULARES E PAÍSES
NON ALIÑADOS

Presentación

n Tras a finalización da Segunda Guerra Mundial, a URSS pasou a se converter na cabeza do bloque
socialista.

n Fronte á democracia liberal e o capitalismo, o bloque liderado pola URSS impuxo a democracia
popular e o sistema socialista.

n Os problemas políticos, económicos e sociais propiciaron a descomposición do sistema, que culmi-
nou coa  caída do muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URRS e do bloque socialista en 1991.

n A descolonización foi un dos procesos máis significativos das décadas centrais do século XX.

n Moitos dos novos países loitaron para ocupar un posto no concerto internacional á marxe dos blo-
ques (países non aliñados).

n A pesar da súa independencia política, os novos países seguiron supeditados aos intereses das anti-
gas metrópoles (neoimperialismo).

Obxectivos

n Identificar as características básicas dos países do bloque socialista desde o punto de vista político
e económico.

n Coñecer e analizar os elementos que explican a crise de socialismo real e a nova orde mundial xur-
dida tras a desaparición da URSS e a caída dos réxime socialista de Europa do Leste.

n Describir as liñas básicas do proceso de descolonización, destacando as principais vías seguidas
para alcanzar a independencia.

n Describir e analizar os trazos do Terceiro Mundo, así como comprender as dificultades que lle impi-
den saír do subdesenvolvemento a moitos destes países.
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n Caracterizar as realizacións e dificultades de América Latina durante a segunda metade do sécu-
lo XX.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w Democracias populares e socialismo real.

w Descolonización e Terceiro Mundo.

w América Latina.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas e imaxes relacionados co tema.

w Identificación dos trazos das democracias populares, destacando o papel do socialismo soviético
e da disidencia chinesa e iugoslava.

w Caracterización dos principais problemas do bloque socialista.

w Descrición do proceso das revolucións democráticas en Europa oriental e central.

w Análise e valoración dos factores da descolonización e das principais vías utilizadas para conse-
guir a independencia.

w Análise crítica dos desequilibrios existentes entre países e das dificultades polas que atravesa o
mundo do subdesenvolvemento.

w Caracterización da evolución política, económica e social de América Latina no século XX.

w Toma de conciencia da necesidade de ter un coñecemento histórico axeitado para poder com-
prender mellor os distintos problemas que nos afectan na actualidade.

w Sensibilidade ante os problemas sociais derivados das situacións de desigualdade e de discrimi-
nación.

w Valoración do labor que realizan institucións e asociacións que perseguen a mellora das situa-
cións de desigualdade e desequilibrio sociais.

w Preocupación pola violación de dereitos humanos que, con maior intensidade, se producen en
países do Terceiro Mundo.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar táboas estatísticas, gráficas, imaxes e textos históricos.

n Describir os trazos das democracias populares.

n Caracterizar os principais problemas do bloque socialista.

n Sintetizar o proceso das revolucións democráticas da Europa do Leste e Central.

n Identificar os principais factores da descolonización e das principais vías utilizadas para conseguir a
independencia.

n Analizar os desequilibrios existentes entre países e das dificultades polas que atravesa o mundo do
subdesenvolvemento.
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n Caracterizar a evolución política, económica e social de América Latina no século XX.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.

Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.

14. GLOBALIZACIÓN E DIVERSIDADE CULTURAL

Presentación 

n A caída do emblemático muro de Berlín en 1989 e a desaparición da URSS en 1991 marcan o inicio
do novo século XXI desde o punto de vista histórico.

n Nos inicios desde novo século, o capitalismo e a democracia convértense nos referentes dun
mundo globalizado dominado polas grandes potencias industriais, especialmente por EE UU.

n A globalización non afecta todos os países por igual, acentuando, en moitos casos, os desequilibrios
existentes anteriormente.

n Neste mundo da globalización individualízase, con características propias o mundo islámico.

Obxectivos

n Identificar as características básicas do triunfo mundial do capitalismo, así como os movementos
contrarios e alternativos á globalización.

n Caracterizar os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado.

n Analizar e valorar o papel de EE UU no contexto mundial.

n Identificar e describir as características da configuración xeopolítica do mundo actual, destacando
o papel das vellas e as novas potencias.

n Localizar e analizar as principais zonas de conflito bélico no mundo actual.

n Coñecer e valorar o proceso de integración europea e o papel das súas institucións.

n Comprender que os proxectos colectivos como os da UE poden verse afectados por distintos inte-
reses políticos ou económicos que os atrasen e incluso os anulen.
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n Expoñer as características do mundo islámico, destacando a súa incidencia na tensión e conflitivi-
dade mundial.

n Analizar e comentar textos, mapas, gráficas e imaxes.

n Elaborar resumos, esquemas e sínteses.

n Definir termos e conceptos relacionados coa unidade.

Contidos

n Específicos

w Globalización e desigualdade.

w A configuración xeopolítica do mundo actual.

w A Unión Europea.

w O mundo islámico.

n Comúns

w Análise e comentario de textos, gráficas e imaxes relacionados co tema.

w Descrición das características do capitalismo actual.

w Análise e valoración dos movementos contrarios e alternativos á globalización.

w Caracterización dos trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado.

w Análise e valoración do papel de EE UU no contexto mundial.

w Descrición das características da configuración xeopolítica do mundo actual, destacando o papel
das vellas e as novas potencias.

w Localización e análise das principais zonas de conflito bélico no mundo actual.

w Descrición e valoración do proceso de integración europea e do papel das súas institucións.

w Busca de información sobre a situación actual da UE e os problemas que deben resolver as orga-
nizacións políticas e as institucións comunitarias.

w Descrición das características do mundo islámico na actualidade.

Criterios de avaliación

n Analizar e comentar táboas estatísticas, gráficas, imaxes e textos históricos.

n Describir as características do capitalismo actual.

n Analizar e valorar os movementos contrarios e alternativos á globalización.

n Caracterizar os trazos do subdesenvolvemento nun mundo globalizado.

n Analizar e valorar o papel de EE UU no contexto mundial.

n Describir as características da configuración xeopolítica do mundo actual.

n Localizar e analizar as principais zonas de conflito bélico na actualidade.

n Describir e valorar o proceso de integración europea e do papel das súas institucións.

n Caracterizar o mundo islámico na actualidade.

n Elaborar sínteses e mapas conceptuais.

n Empregar correctamente a terminoloxía específica deste tema.
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Instrumentos de avaliación

Nas probas escritas presentaranse ao alumnado:

n Textos, gráficas, imaxes e mapas históricos para analizar e comentar.

n Termos para ser definidos.

n Preguntas que o alumnado debe contestar a partir da información que figura no seu libro.

A cualificación poderase completar cos traballos voluntarios elaborados polo alumnado sobre aspec-
tos relacionados directamente cos contidos da unidade.Valorarase o rigor científico, o emprego de fon-
tes variadas de información (bibliografía impresa, medios de comunicación, tecnoloxías da informa-
ción) e a correcta e ordenada presentación.
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2. PROPOSTA CURRICULAR E
PROGRAMACIÓN DE HISTORIA
DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

2.1. Relación das unidades didácticas da
Proposta curricular cos bloques de contidos do
Currículo de Historia do Mundo Contemporáneo

Bloque I. Contidos comúns

1. Localización no tempo e no espazo dos acontecementos e procesos históricos máis relevantes do
mundo contemporáneo, identificando semellanzas e diferenzas na súa concreción en distintas
sociedades e reparando na diversidade de ritmos da difusión destes procesos.

2. Identificación de relacións significativas entre factores de tipo económico, social, político, cultural e
tecnolóxico á hora de manexar explicacións causais sobre os procesos de evolución e cambio máis
relevantes no mundo contemporáneo e na configuración do mundo actual.

3. Utilización de diferentes escalas (global, europea, española, galega) na análise dos procesos e acon-
tecementos contemporáneos e actuais; capacidade para cuestionar prexuízos e estereotipos cara a
outros pobos e culturas.

4. Busca, selección e tratamento de información procedente de fontes diversas (documentos históri-
cos, datos estatísticos, textos historiográficos, mapas, prensa, tecnoloxías da información etc.); capa-
cidade  crítica para interpretar e valorar as informacións tendo en conta a fonte de procedencia e os
intereses e intencións de quen as pon en circulación.

5. Elaboración de informes e investigacións escolares utilizando información procedente de diferentes
fontes; presentación dos resultados de forma estruturada e clara, manexando correctamente a lin-
guaxe e os conceptos históricos específicos.

Bloque II. Grandes transformacións do século XIX

1. Crise do Antigo Réxime. Ilustración e revolución. Independencia dos Estados Unidos de América e
Revolución francesa.

2. Transformacións económicas e revolución industrial. Difusión da industrialización e consolidación
da economía capitalista.

3. Liberalismo e nacionalismo. A formación dos Estados-nación en Europa. As ideas liberais  noutros
ámbitos: emancipación de América Latina e modernización de Xapón.

4. Sociedade de clases e hexemonía burguesa. Pensamento socialista e movemento obreiro. Os grupos
excluídos da orde social liberal: mulleres, non propietarios, escravos.

5. Loitas sociais e avances cara á democracia: ampliación do sufraxio, extensión da educación e medi-
das de protección social.

6. Expansión imperialista e tensións internacionais.
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Bloque III. Conflitos e cambios na primeira metade do século XX

1. Primeira Guerra Mundial. Os tratados de paz.

2. A Revolución rusa de 1917. Formación e evolución da URSS.

3. A economía de entreguerras. Da recuperación dos anos vinte á Gran Depresión.

4. Sociedade de masas e incorporación da muller ao traballo asalariado. O voto feminino.

5. Crise das democracias parlamentarias. Ditaduras e réximes fascistas.

6. Tensións internacionais e Segunda Guerra Mundial. A organización da paz. As vítimas das ditaduras
e da guerra; o holocausto.

Bloque IV. Conflitos na segunda metade do século XX

1. Formación, evolución e final dos bloques. Os conflitos nun mundo bipolar.

2. Descolonización e Terceiro Mundo. A política de non aliñamento.

3. Organización da economía mundial por parte das potencias: mundo capitalista e mundo socialista.
Crecemento económico e estado de benestar nos países do Norte. Subdesenvolvemento e inesta-
bilidade política nos países do Sur.

4. A construción da Unión Europea: procesos de ampliación, institucións e políticas comunitarias.
Institucións e movementos supranacionais.

5. América Latina no século XX.

6. Movementos de contestación social: pacifismo, feminismo, loita polos dereitos civís.

7. A crise económica de finais do século. Estancamento e fracaso dos países socialistas. Recesión eco-
nómica e políticas neoliberais nos países capitalistas.

Bloque V. Perspectivas do mundo actual

1. Sociedades postindustriais e novas formas de exclusión. O impacto da revolución científicotécnica.
Riscos ambientais e desenvolvemento sustentable.

2. As desigualdades no mundo: o estado de benestar e a súa desigual distribución. Os obxectivos de
desenvolvemento do Milenio.

3. Globalización económica e diversidade cultural. Fluxos migratorios, políticas de inmigración e move-
mentos xenófobos.

4. A nova configuración xeopolítica do mundo. Focos de conflito. Cooperación e diálogo entre cultu-
ras.

5. Xénero, desigualdade social e sexismo. Avances cara á igualdade e cara á eliminación da violencia de
xénero.
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

1. Capitalismo * * * * * *
e revolución
industrial

2. As revolu- * * * * * * *
cións liberais

3. As transfor- * * * * * * *
macións 
sociais

4. Potencias * * * * * * *
burguesas e
novos Estados

5. Expansión * * * * * * *
colonial e
imperialismo

6. A Gran * * * * * *
Guerra

7. Revolución * * * * * *
rusa e Estado
soviético

8. Reconstru- * * * * * *
ción, prospe-
ridade e crise

9. Democracias * * * * * *
e fascismos

10. A Segunda * * * * * *
Guerra
Mundial

11. Guerra Fría * * * * * *
e política
de bloques

12. Democracias * * * * * * * * *
liberais 
e mundo de
benestar

13. Democracias * * * * * * * * *
populares
e países
non aliñados

14. Globalización * * * * * * * * * * *
e diversidade
cultural

Contidos Grandes Cambios e conflitos O mundo na Pespectivas do
comúns transformacións na primeira metade segunda metade mundo actual

do século XX do século XX do século XX

Proposta

curricular

Contidos conceptuais do Curriculo



2.2. Relación dos criterios de avaliación da Proposta
curricular cos do Currículo de Historia do Mundo
Contemporáneo

Criterios de avaliación

1. Identificar e caracterizar as transformacións económicas, sociais e políticas máis importantes do
mundo contemporáneo desde a crise do Antigo Réxime ata a Primeira Guerra Mundial, sinalando
o distinto grao de influencia en determinadas zonas do mundo e destacando o papel hexemónico
das potencias occidentais que acaban impulsando a expansión imperialista.

Este criterio trata de comprobar que se saben sintetizar os grandes cambios –económicos, demo-
gráficos, sociais, políticos, tecnolóxicos, culturais– que se  producen ao longo do século XIX e no pri-
meiro terzo do XX, así como os efectos que producen nas relacións sociais e nos modos de vida das
poboacións en distintos lugares do mundo en función da diferentes penetración destes mesmos.
Tamén se trata de avaliar a comprensión dos intereses económicos e estratéxicos que levaron ás
elites dirixentes das potencias occidentais e á formación dos imperios coloniais, os mecanismos de
xustificación utilizados e as tensións internacionais a que deron lugar, que desembocarán na
Primeira Guerra Mundial.

2. Coñecer e caracterizar as grandes correntes ideolóxicas que exerceron unha maior influencia nos
movementos sociais e políticos ao longo dos séculos XIX e XX, identificar as contribucións máis
destacadas no pensamento e dar conta das realizacións políticas e sociais a que deron lugar nos
diferentes ámbitos territoriais.

Trátase de avaliar que se comprenden os principios ideolóxicos que caracterizan as grandes corren-
tes do pensamento político dos séculos XIX e XX –liberalismo, nacionalismo, democracia, socialis-
mo, anarquismo, fascismo–, así como as contribucións das pensadoras e pensadores máis relevan-
tes.Tamén se trata de avaliar o coñecemento das formas  de organización política a que deron lugar
en diferentes Estados, destacando a influencia que tiveron na evolución social e política move-
mentos sociais como o feminismo, o pacifismo, o ecoloxismo ou o movemento polos dereitos civís.

3. Situar cronoloxicamente os acontecementos e procesos relevantes da historia do mundo nos sécu-
los XIX e XX, valorar o seu significado e consecuencias posteriores, así como as relacións entre a
acción individual e os comportamentos colectivos.

Pretende avaliarse a capacidade para contextualizar os principais acontecementos e procesos his-
tóricos dos séculos XIX e XX, sendo conscientes  da diversidade coa que se desenvolven en dife-
rentes territorios, percibíndoos como o resultado do éxito de determinados proxectos e o fracaso
doutros e valorando o seu significado e consecuencias posteriores. As alumnas e alumnos deben
ser capaces de analizar algúns destes acontecementos facendo referencia aos factores presentes e
mostrando a necesaria empatía histórica para comprender e analizar, con sentido crítico, os com-
portamentos individuais e colectivos en función do contexto e da mentalidade da época e dedi-
cando especial atención aos prexuízos existentes sobre as mulleres ao longo da historia.

4. Identificar os mecanismos que rexen as relacións entre os Estados no século XX, analizando en pro-
fundidade as causas dos dous conflitos bélicos mundiais e os acordos establecidos para articular as
relacións internacionais, valorando a súa eficacia.

Trátase de avaliar se o alumnado é quen de identificar os factores –económicos, políticos, territo-
riais, estratéxicos– sobre os que se articulan as relacións entre os Estados ao longo do século XX e
o papel destes factores como desencadeantes dos grandes conflitos mundiais. Do mesmo xeito,
deberán coñecer as consecuencias –humanas, territoriais, políticas, económicas, sociais– máis des-
tacadas destes conflitos, así como os mecanismos e institucións creadas para regular de forma pací-
fica as relacións internacionais, valorando os seus éxitos e fracasos.
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5. Coñecer e explicar os principios e as institucións que caracterizan os réximes políticos democráti-
cos, as loitas que os fixeron posibles, así como os factores que influíron na quebra do réxime demo-
crático e o auxe dos sistemas ditatoriais e fascistas durante o período de entreguerras.

Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de analizar a evolución dos sistemas parlamentarios
liberais cara a maiores niveis de liberdade, participación política e benestar social, ao longo dos
séculos XIX e XX, como consecuencia das loitas dos grupos excluídos (clases populares, mulleres,
minorías). Deben identificar tamén os factores que influíron de forma destacada na crise dos siste-
mas parlamentarios e a súa substitución por outros de corte autoritario e fascista, durante o perío-
do de entreguerras, ou na recuperación e ampliación dos sistemas democráticos despois da
Segunda Guerra Mundial. Tamén deben ser capaces de establecer diferenzas significativas entre
democracias e réximes autoritarios e valorar a liberdade e a xustiza como fontes da orde social
democrática, fronte ao terror e á negación dos dereitos humanos característicos das ditaduras.

6. Situar cronoloxicamente e distinguir as características dos períodos de expansión e recesión que
experimentou a economía mundial contemporánea, determinando, a través dalgún caso significa-
tivo, as implicacións que os períodos dun e outro signo teñen nas relacións sociais, nos modos de
vida, na ocupación laboral ou nas políticas nacionais e internacional.

A través deste criterio avalíase se o alumnado identifica as principais etapas de prosperidade e de
crise económica da época contemporánea, os trazos máis destacados dunhas e doutras e mais os
mecanismos que interveñen no seu desenvolvemento e difusión.Tamén deben ser capaces de ana-
lizar e valorar as consecuencias que tiveron as crises máis importantes e as etapas de crecemento
nas relacións sociais, nos modos de vida e nas relacións internacionais, con especial referencia á
crise de finais do século XIX, á crise do período de entreguerras, aos anos dourados posteriores á
Segunda Guerra Mundial e á crise dos anos setenta e oitenta do século XX.

7. Sintetizar o proceso histórico que conduciu no século XX á descolonización e á configuración do
chamado Terceiro Mundo, identificando os seus trazos máis significativos. Establecer, a través do
estudo dalgún país pertencente a el, as posibles relacións coa experiencia colonial ou as dificulta-
des para a súa integración nun mundo interrelacionado.

Trátase de comprobar que o alumnado comprende o proceso de descolonización, os factores que
o impulsan e os momentos decisivos deste, así como os cambios que supón no sistema económi-
copolítico mundial a formación do chamado Terceiro Mundo.Tamén debe mostrar capacidade para
sintetizar a historia dalgún país independizado durante o século XX, valorando as pegadas da colo-
nización, os problemas económicos, sociais e políticos, así como as dificultades para se integrar no
sistema económico e político mundial, achegándose de forma empática á súa realidade actual.

8. Describir o proceso de construción da Unión Europea e a súa configuración actual, valorando os
seus logros e dificultades, así como o papel que xoga no contexto internacional, establecendo rela-
cións significativas con outros movementos de integración internacional que se producen fóra de
Europa.

Trátase de comprobar que o alumnado coñece o proceso de construción da Unión Europea, as súas
institucións, funcións e dificultades e tamén que é capaz de analizar o seu papel no contexto inter-
nacional. Do mesmo xeito, debe dar conta dos principais movementos de integración internacio-
nal que se producen en América Latina, Asia, África e o mundo islámico, establecendo semellanzas
e diferenzas entre uns e outros.

9. Caracterizar as transformacións máis significativas que se produciron no mundo desde o último
terzo do século XX, valorando a existencia de novos centros de poder e o impacto da globalización
nas esferas política, económica e cultural, e establecendo conexións entre o global e o local.

Con este criterio trátase de avaliar que o alumnado é capaz de identificar  os cambios máis signifi-
cativos que se produciron no mundo a finais do século XX –globalización da economía, revolución
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científicotécnica, avance social das mulleres, incremento das desigualdades a nivel mundial, novas
migracións– e algúns riscos que acompañan estes cambios: deterioración ambiental, novas formas
de exclusión, violencia de xénero, racismo.Tamén debe recoñecer os cambios que se produciron na
repartición do poder no ámbito mundial, os novos centros de poder económico e político nun
mundo máis interdependente, así como os actuais focos de conflito e as iniciativas para a busca da
paz e a cooperación internacional.

10. Obter e analizar información sobre o pasado procedente de fontes diversas, valorar a súa relevan-
cia e relacionar a información obtida cos coñecementos adquiridos, empregando adecuadamente
a terminoloxía histórica e facendo referencia á pluralidade de interpretacións que pode ter un feito
histórico.

Este criterio pretende comprobar que se adquiriron as habilidades necesarias para obter e utilizar
informacións sobre o pasado mediante a análise crítica de fontes documentais, textos historiográ-
ficos, prensa, Internet etc., relacionadas cos coñecementos adquiridos e, se é o caso, recoñecer a
pluralidade de interpretacións que ten un mesmo feito ou proceso histórico, extraendo conclu-
sións e elaborando unha síntese para comunicala de forma oral e por escrito.

11. Redactar un informe sobre algún feito histórico ou cuestión de actualidade a partir da información
de distintas fontes, incluídos os medios de comunicación, a historia oral e as tecnoloxías da infor-
mación, tomando en consideración as interrelacións e axuizando a súa importancia no contexto.

Este criterio trata de comprobar a capacidade de seleccionar fontes apropiadas, contrastalas e sacar
conclusións sobre algún acontecemento da actualidade, estudándoo en relación cos seus antece-
dentes históricos. Pretende tamén comprobar o interese do alumnado polos problemas de hoxe,
así como a capacidade para obter, organizar e presentar a información escribindo un breve ensaio
de síntese en que utilice correctamente a linguaxe e a terminoloxía histórica.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Capitalismo e revoluciónindustrial * * * * *

2. As revolucións liberais * * * * * *

3. As transformacións sociais * * * * *

4. Potencias burguesas e novos Estados * * * * * *

5. Expansión colonial e imperialismo * * * * *

6. A Gran Guerra * * * *

7. Revolución rusa e Estado soviético * * * *

8. Reconstrución, prosperidade e crise * * * * * *

9. Democracias e fascismos * * * * * *

10. A Segunda Guerra Mundial * * * *

11. Guerra Fría e política de bloques * * * *

12. Democracias liberais e mundo de * * * * * *
benestar

13. Democracias populares e países * * * * * *
non aliñados

14. Globalización e diversidade cultural * * * * * * *

Criterios de avaliación do CurriculoProposta curricular



3. CARGA E DISTRIBUCIÓN HORARIA 

3.1. Temporalización
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Unidades didácticas Nº de sesións

1. Capitalismo e revoluciónindustrial 8

2. As revolucións liberais 8

3. As transformacións sociais 10

4. Potencias burguesas e novos Estados 8

5. Expansión colonial e imperialismo 8

6. A Gran Guerra 6

7. Revolución rusa e Estado soviético 10

8. Reconstrución, prosperidade e crise 8

9. Democracias e fascismos 10

10. A Segunda Guerra Mundial 8

11. Guerra Fría e política de bloques 12

12. Democracias liberais e mundo de benestar 12

13. Democracias populares e países non aliñados 12

14. Globalización e diversidade cultural 12
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3.2. Secuenciación

Mes Semana Unidade temática

Setembro 3ª 1. Capitalismo e revoluciónindustrial

4ª

Outubro 1ª 2. As revolucións liberais

2ª

3ª 3. As transformacións sociais

4ª

Novembro 1ª

2ª 4. Potencias burguesas e novos Estados

3ª

4ª 5. Expansión colonial e imperialismo

Decembro 1ª

2ª 6. A Gran Guerra

3ª

Xaneiro 2ª 7. Revolución rusa e Estado soviético

3ª

4ª

Febreiro 1ª 8. Reconstrución, prosperidade e crise

2ª 9. Democracias e fascismos

3ª

4ª 10. A Segunda Guerra Mundial

Marzo 1ª

2ª 11. Guerra Fría e política de bloques

3ª

4ª

Abril 1ª 12. Democracias liberais e mundo de benestar

2ª

3ª

Maio 1ª 13. Democracias populares e países non aliñados

2ª

3ª

4ª 14. Globalización e diversidade cultural

Xuño 1ª

2ª

3ª
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