
contaminación sen fronteiras, esgotamento de recursos, perda de bio -
diversidade e diversidade cultural, etc., e se compren de a responsabilidade
do desenvolvemento científico técnico e a súa necesaria contribución ás
posibles solucións tendo sempre presente o principio de pre caución.
Valorarase se é consciente da importancia da educación científica para a
súa participación na toma fundamentada de decisións. 

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA. 

INTRODUCIÓN. 

A área ten unha recoñecida especificidade nas últi mas constru-
cións curriculares e resulta innegable que constitúe unha contribución
fundamental para a for mación do alumnado na educación secundaria
obriga toria. 

Coas materias desta área preténdese profundar no coñecemento da
sociedade, da súa organización e fun cionamento nun territorio, a través do
tempo e na actualidade, utilizando o aprendido polo alumnado na etapa
anterior na área de coñecemento do medio natu ral, social e cultural. 

A atención particular que se concede á xeografía e á historia como
referentes da área, queda xustificada polo seu acusado carácter integrador e
globalizador e pola súa sensibilidade ao interpretar o espazo natural e social
e a súa evolución a través do tempo. Por outra parte, a complexidade das
sociedades actuaiseaapa rición de novas temáticas -educación ambiental,
cívi ca, para o consumo, a paz ou o lecer-, recomendan a incorporación de
contidos procedentes doutras disci plinas como a socioloxía, a antropoloxía,
a economía, ou a ecoloxía, que ofrecen perspectivas de análise diferentes
para lograr o obxectivo común, que é o coñecemento da realidade social. 

Para a análise da dimensión espacial resulta axeita do o enfoque eco-
xeográfico, que permite tomar en con sideración as múltiples variables -
naturais e antrópicas que conforman un espazo e, ademais, atende o dina-
mismo interno de cada variable e das súas inte raccións. A paisaxe, como
unidade espacial de análi se ecoxeográfica, ten especial relevancia e permite
abordar o estudo dos problemas a que a xeografía debe dar reposta. 

A historia débelle proporcionar ao alumnado un coñecemento glo-
bal que resulta necesario para enten der o presente e para mellorar o futu-
ro. É preciso tamén facer emerxer no seu estudo suxeitos históricos ata hai
pouco moi silenciados, como as mulleres, a cla se obreira, os pobres... dán-
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dolles o protagonismo que lles corresponde e que vai permitir unha reno-
vación do discurso histórico. 

En ambas as dúas materias non se debe esquecer o importante que
resulta adquirir un vocabulario con ceptual propio e a capacidade para
utilizalo e xenera lizalo correctamente. Do mesmo xeito, cumpriría enfiar ao
longo do currículo de todos os cursos tres ele mentos de análise que con-
sideramos imprescindibles para comprender a realidade social: a historia, o
espa zo e os recursos. 

Por outra parte, as dúas materias permiten desenvol ver unha meto-
doloxía que compare o inmediato e o afastado, o propio e o alleo, omáis-
concreto e o máis abstracto, xustificando así a importancia que no currí culo
debe concederse aos aspectos da xeografía, a his toria e a cultura de Galicia. 

Non debe esquecerse, á hora de introducir contidos metodolóxicos, a
importancia de saber interpretar fon tes de diversa tipoloxía, a comprensión
da multicausa lidade e a intencionalidade na interpretación dos pro cesos, o
uso adecuado da información e o manexo da documentación. 

A finalidade destas materias concretaríase en dar unha visión glo-
bal do mundo e un conxunto de valores para que os alumnos e alumnas
adopten unha actitude ética e comprometida dentro dunha sociedade
plural e solidaria. 

Os contidos e criterios de avaliación organízanse por cursos. Por cla-
ridade, os primeiros agrúpanse en blo ques, e estes diferencian epígrafes con
aspectos con cretos. En todos os cursos prevese un bloque inicial denomina-
do Contidos comúns no cal se inclúe a aprendizaxe de aspectos
fundamentais no coñecemen to xeográfico e histórico, e que valoran, sobre
todo, procedementos e actitudes que, en certa forma, condi cionan o desen -
volvemento dos contidos das outras epí grafes. 

No primeiro curso abórdase o estudo dos medios naturais -A Terra
e os medios naturais, sociedades prehistóricas, primeiras civilizacións e
idade antiga-. 

No segundo curso, introdúcese en primeiro lugar o bloque que abar-
ca o marco temporal que vai das socie dades medievais ata a configuración
do estado moder no. 

A continuación, prevese o estudo da poboación, dos comportamen-
tos e tendencias demográficas e das súas consecuencias -Poboación e
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sociedade-e, así mesmo, os trazos particulares da sociedade galega, espa-
ñola, europea e mundial desde a comprensión da súa estru tura e diversi-
dade. Abórdase tamén a realidade rural e urbana, con especial atención aos
procesos e modali dades de creación do espazo urbano, os seus proble mas
e as formas de vida que o caracterizan. 

Corresponde a terceiro curso a análise do territorio como espazo
humanizado nas súas diferentes facetas e ámbitos. 

En cuarto curso, insístese na evolución e caracteri zación das socie-
dades actuais, comezando polas bases históricas desde a fin do antigo
réxime e as transfor macións económicas, políticas e sociais que caracteri -
zan o mundo contemporáneo desde o século XVIII ata a primeira metade
do século XX, sen esquecer refe rencias concretas a España e a Galicia. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Estas materias unen ao carácter instrutivo o contex tualizador, axu-
dando a centrar unha información den tro dunha perspectiva social. 

A área de ciencias sociais resulta fundamental para o desenvolve-
mento da competencia social e cidadá, posto que facilita as relacións den-
tro dun modelo de sociedade cada vez máis plural, e así mesmo a com -
prensión da realidade social. 

É ben coñecido o papel que as ciencias sociais xoga ron na confor-
mación das identidades sociais e territo riais. Na medida en que constrúen
as categorías de tempo e espazo social permiten a construción de tem po e
espazo persoal no alumnado. Pero, para que estas categorías se traduzan
no desenvolvemento dunha competencia social democrática e posibiliten
unha interacción responsable co medio, teñen que incorpo rar a visión de
que o mundo en que vivimos é froito das decisións que tomaron os nosos
antepasados máis ou menos libremente. Esta visión permitiralle ao alum-
nado adquirir a conciencia de que o futuro está condicio nado polas nosas
decisións e actuacións, e adoptar, polo tanto, unha posición comprometida
e responsable ante este. 

O desenvolvemento desta competencia require ade mais o trata-
mento destes contidos desde unhas meto doloxías participativas, inter-
activas e dialóxicas, que propicien habilidades para participar na vida
cívica, para asumir os valores democráticos e para o cumpri mento dos
deberes. 
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Na competencia sobre coñecemento e interacción co mundo físico,
as contribucións son relevantes e permi ten relacións interdisciplinares.
Interactuar co mundo físico, tanto no que ten de espazo natural como na
medida en que o transforma a acción humana, é un aspecto esencial no
coñecemento social, en canto per mite comprender mellor o que sucede, as
consecuen cias dun proceso determinado e as condicións de vida de homes
e mulleres, que son os suxeitos dos asuntos sociais. 

Contribúese á adquisición desta competencia na medida en que se
asegure que a dimensión espacial impregna a aprendizaxe dos contidos
xeográficos, adquirindo particular importancia o desenvolvemento de pro-
cedementos de orientación, localización, obser vación e interpretación de
espazos, paisaxes e a súa representación cartográfica. 

Permite, ademais, analizar a acción humana na uti lización do espa-
zo e os seus recursos, e non só os pro blemas que isto xera, senón tamén as
accións que pode arbitrar de xeito responsable para asegurar a pro tección
do ambiente. 

A competencia cultural e artística supón apreciar, comprender e
valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas materiais e inma-
teriais, utilizalas para o enriquecemento persoal e estimalas como ele -
mentos do patrimonio cultural de que dispoñemos e que resulta necesario
preservar. 

A contribución da área concrétase facilitando a selección e coñece-
mento de obras de arte relevantes, ben polo seu significado na caracteriza-
ción de estilos e artistas. 

No mundo actual é innegable a importancia que ten a competencia
no tratamento da información e compe tencia dixital para a comprensión
dos fenómenos sociais e históricos. Poder contar con certas habilida des
para buscar, obter, procesar e comunicar a infor mación e transformala en
coñecemento. As TIC resul tan imprescindibles na sociedade da información
en que vivimos, aumentan as posibilidades de comunica ción e axilizan os
intercambios, mesmo poden propi ciar formas de traballo cooperativo que
abarquen espazos físicos e sociais cada vez máis amplos, que son precisa-
mente os que interesa coñecer desde esta área. 

En todo caso, debe insistirse en que a información é preciso saber
utilizala, xa que por si mesma non pro duce unha forma axeitada de coñe-
cemento. Por iso, é necesario comprendela e integrala nos esquemas pre -
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vios de coñecemento e, así mesmo, capacitarse para a transmisión desta
información do xeito máis eficaz posible. 

Na medida en que a linguaxe é un vehículo impres cindible de comuni-
cación no proceso de ensinanza  aprendizaxe, a competencia en comu nicación
lingüís tica resulta imprescindible. A lingua é o principal ins tru mento para
organizar o pensamento, para aprender e para explicar. Co discurso é posible
describir, narrar, disertar e argumentar, e así mesmo, adquirir un voca bulario
preciso e específico das ciencias sociais que deberá asumir o alumnado, como
tamén a capacidade para utilizalo e xeneralizalo correctamente. 

Esta competencia implica o dominio das habilidades de ler e escribir
diferentes tipos de textos cada vez máis complexos e que resultan funda-
mentais como elementos de información social e histórica. Trátase de ser
capaces de expoñer clara e sistematicamente as ideas, argumentando con
rigor e precisión. 

A competencia para aprender a aprender supón ini ciarse na apren-
dizaxe e continuala dun xeito autóno mo. Do que se trata é de ter ferramen-
tas que faciliten a aprendizaxe e de atopar repostas que se correspon dan
cun coñecemento racional, asumindo que poden ser diversas e que é posi-
ble atopalas desde distintas perspectivas metodolóxicas. 

Para asumir esta competencia é preciso tamén coñe cer o que se
sabe e o que queda por aprender, orien tando os procesos de aprendizaxe
ata as nosas capaci dades. Noutras palabras, trátase de coñecer as propias
potencialidades e as propias carencias. 

Obxectivos. 

O ensino das ciencias sociais, xeografía e historia, nesta etapa, terá
como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

• Promover o sentimento de pertenza á comunidade galega e ás
outras entidades políticas, sociais e cultu rais en que se integra, participan-
do nelas con plena conciencia dos seus dereitos e deberes, desde posi cións
solidarias e respectuosas con outras comunida des, estados e culturas. 

• Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen a realida-
de social e as interrelacións entre os feitos políticos, económicos, sociais e
culturais, utili zando este coñecemento para comprender o pasado e as
sociedades actuais; asumir que estas son o resulta do de longos procesos de
cambio e dunha pluralidade de causas, e, o papel que xogan nelas os homes

O currículo da educación secundaria obrigatoria

105

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:48  Página 105



e as mulleres e, así mesmo, analizar os problemas máis relevantes que se
deducen dese estudo. 

• Identificar, localizar e analizar, a diferentes esca las, as caracterís-
ticas do medio físico e as interaccións que os grupos sociais establecen con
el na utilización do espazo e dos seus recursos, valorando as conse cuencias
de tipo económico, social, político e ambien tal destas. 

• Comprender que o territorio e a súa ordenación son o resultado da
interacción das sociedades, ao longo da historia, sobre o medio en que se
desenvolven e orga nizan. 

• Identificar, localizar e comprender as característi cas básicas da
diversidade xeográfica do mundo, das grandes áreas xeoeconómicas e os
trazos físicos e humanos de Europa, España e Galicia. 

• Identificar e localizar no tempo e no espazo os pro cesos e aconte-
cementos máis relevantes na historia do mundo, de Europa, de España e de
Galicia, identifi cando as súas causas e consecuencia, para adquirir unha
perspectiva global da evolución da humanidade, e para conseguir ser
capaces de elaborar unha inter pretación dinámica desta que permita com-
prender a pluralidade de comunidades en que se distribúen os seres huma-
nos e, de xeito particular, a propia. 

• Valorar a diversidade cultural -puntos de vista, for mas de vida,
códigos morais- manifestando actitudes de respecto e tolerancia por
outras culturas e por opi nións que non coinciden coas propias, sempre que
non sexan atentatorias contra a dignidade humana, sen renunciar por iso
a un xuízo crítico sobre elas. 

• Comprender e identificar as novas necesidades sociais que se pro-
duciron a partir da revolución indus trialeamaneira en que inflúen na orga-
nización das paisaxes rurais e urbanas. 

• Coñecer os elementos técnicos básicos das mani festacións artísti-
cas dentro da súa realidade socio-cultural, para aprender así a valorar o
patrimonio natural, histórico, cultural e artístico, asumindo a responsabi -
lidade que supón a súa conservación e apreciándoo como recurso para o
enriquecemento individual e colectivo. 

• Comprender a singularidade do patrimonio natu ral, histórico, cul-
tural e lingüístico galego, participan do activamente na súa conservación e
mellora. 
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• Adquirir e empregar o vocabulario específico que ofrecen as cien-
cias sociais para que a súa incorpora ción ao vocabulario habitual aumente
a precisión no uso da linguaxe e enriqueza a comunicación. 

• Obter, comprender e relacionar información ver bal, escrita, gráfi-
ca, icónica, estatística e cartográfica procedente de fontes diversas,
incluídas as que corres ponden ao contorno físico e social, aos medios de
comunicación e ás tecnoloxías da información. Apren der a tratala de xeito
autónomo e crítico de acordo co fin perseguido, e comunicala aos demais
de maneira organizada e intelixible. 

• Valorar a construción colectiva do coñecemento científico, reco-
ñecendo o seu carácter provisional e comparalo co coñecemento social. 

• Realizar tarefas en grupo e participar en debates cunha actitude
construtiva, crítica e tolerante, funda mentando adecuadamente as opi-
nións e valorando o diálogo como unha vía necesaria para a solución dos
problemas humanos e sociais. 

• Resolver problemas e levar cabo estudos e inves tigacións escola-
res aplicando os instrumentos concep tuais, as técnicas e os procedementos
básicos da inda gación característicos das ciencias sociais. 

• Coñecer o funcionamento das sociedades demo cráticas, aprecian-
do os seus valores fundamentais e o feito de que os dereitos e liberdades
humanas consti túen un logro irrenunciable da humanidade e unha condi-
ción necesaria para a paz. Denunciar, en conse cuencia, actitudes e situa-
cións discriminatorias e inxustas, amosándose solidario cos pobos, grupos
sociais e persoas privados dos seus dereitos ou dos recursos económicos
necesarios. 

• Procurar a comprensión da realidade social galega actual como
unha realidade dinámica e cambiante que se constrúe continuamente en
contacto con outras sociedades e culturas. Asumir a necesidade de orde -
nación do territorio desde criterios sustentables, res pectando o patrimonio
natural e construído e recollen do, así mesmo, o panorama futuro que pode
ofrecerse tras a análise destes presupostos. 

CONTIDOS. 

PRIMEIRO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 
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• Lectura e interpretación de imaxes e mapas de diferentes escalas
e características. Percepción da realidade xeográfica mediante a observa-
ción directa ou indirecta. Interpretación de gráficos e elaboración destes a
partir de datos. 

• Obtención de información de fontes diversas (ico nográficas,
arqueolóxicas, escritas, proporcionadas polas tecnoloxías da información,
etc.) e elaboración escrita da información obtida. 

• Localización no tempo e no espazo dos períodos, culturas e civili-
zacións e acontecementos históricos. Representación gráfica de secuencias
temporais. 

• Identificación de causas e consecuencias dos fei tos históricos e
dos procesos de evolución e cambio relacionándoos cos factores que os
orixinaron. 

• Coñecemento dos elementos básicos que caracte rizan as manifes-
tacións artísticas máis relevantes, contextualizándoas na súa época.
Valoración da her danza cultural e do patrimonio artístico, particular mente o
propio, como riqueza que hai que preservar e colaborar na súa conservación. 

• Realización de debates sobre temas de actualida de que poidan ter
referentes na antigüidade ou nos contidos xeográficos. 

• Elaboración de traballos de campo sobre a realida de xeográfica
máis próxima e/ ou o patrimonio arqueo lóxico do contorno. 

Bloque 2. A Terra e os medios naturais. 

• A representación da Terra. Aplicación de técnicas de orientación e
localización xeográfica. 

• Localización no mapa e caracterización de conti nentes, océanos,
mares, unidades do relevo e ríos no mundo, en Europa, en España e en Galicia. 

• Caracterización dos principais medios naturais, identificando os
compoñentes básicos do relevo, os climas, as augas e a vexetación;
comprensión das inte raccións que manteñen. Observación e interpretación
de imaxes representativas destes. Valoración da diver sidade como riqueza
que hai que conservar. 

• Os grupos humanos e a utilización do medio: aná lise das súas
interaccións. As paisaxes naturais e humanizadas. Principais unidades pai-
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saxísticas en Galicia e España. A organización do territorio en Gali cia: a dis-
persión da poboación en pequenos asenta mentos ( aldeas ), as parroquias,
as vilas e as áreas urbanas. 

• Riscos. Estudo dalgún problema ambiental como, por exemplo, a
acción humana sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio cli-
mático. Toma de conciencia das posibilidades que o medio ofrece e dis -
posición favorable para contribuír ao mantemento da biodiversidade e a un
desenvolvemento sustentable. 

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeiras civili zacións e idade
antiga. 

• Cazadores e recolectores, os primitivos actuais. Cambios produci-
dos pola revolución neolítica. Aspec tos significativos da prehistoria no
territorio peninsu lar. 

• As primeiras civilizacións urbanas. Orixe do poder político e
patriarcado. 

• As primeiras formas de poboamento e distribución da poboación
en Galicia. A cultura castrexa. 

• O mundo clásico: Grecia e Roma. As sociedades escravistas. A
democracia ateniense. As formas de organización económica, social,
administrativa e polí tica romanas. O proceso de romanización e as súas con-
secuencias na Hispania. A cidade e a forma de vida urbana. Achegas da cul-
tura e da arte clásicas. Pervivencias do mundo cultural romano na Gallaecia. 

• Orixe e expansión do cristianismo. Fin do imperio romano e frac-
cionamento da unidade mediterránea. O reino suevo como exemplo de
adaptación de comuni dades endóxenas e esóxenas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Localizar lugares ou espazos nun mapa utilizando datos de coor-
denadas xeográficas e obter información sobre o espazo representado a
partir da lenda e da sim boloxía. Elaborar mapas sinxelos iniciándose no
emprego de recursos informáticos. 

Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de identificar as liñas
básicas da orientación xeográfica e situar lugares no mapa mediante a
lonxitude e a latitu de. Así mesmo, permite avaliar se se sabe descodificar
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información simbólica, e interpretala para describir o contido da informa-
ción expresada nun mapa. 

2. Localizar nun mapa os elementos básicos que configuran o medio
físico mundial, de España e de Galicia, caracterizando os trazos que predo-
minan nun espazo concreto. 

Trátase de avaliar que se coñece o mapa físico do mundo nos seus
trazos básicos e en particular de Gali cia e España, que se localizan espacial-
mente os seus elementos e se é capaz de salientar aqueles que pre dominan
en cada territorio, a dispersión dos núcleos de poboación en Galicia como
resultado dunha longa evolución histórica. 

3. Comparar os trazos físicos máis destacados (rele vo, clima, augas e
elementos bioxeográficos) que con figuran os grandes medios naturais do pla-
neta, con especial referencia a Galicia, localizándoos no espazo representado
e analizando exemplos das paisaxes que resultan da actividade humana. 

Trátase de avaliar que se é capaz de recoñecer e localizar no espazo
os principais medios naturais do mundo, de caracterizalos e distinguilos en
función da interacción dos trazos físicos predominantes para con formar
paisaxes xeográficas diferenciadas, véndoas en relación coas formas de
vida que posibilitan. 

4. Interpretar a paisaxe do seu contorno, identifican do os seus tra-
zos característicos e relacionando ele mentos físicos, recursos e formas de
asentamento rurais ou urbanos. 

Trátase de avaliar a capacidade de transferir os coñecementos
adquiridos de cara á análise e interpre tación dun espazo concreto e próxi-
mo, e comprender as interaccións que nel se producen, como a especifi -
cidade da paisaxe rural galega, as formas tradicionais de construción e
asentamento ou as áreas urbanas. 

5. Identificar e explicar exemplos de riscos e de impactos que a
acción humana ten sobre o medio, ana lizando as súas causas e efectos, e
proporcionando medidas e condutas para prevelos e limitalos, facendo
unha especial referencia ao ámbito galego. 

Trátase de avaliar se o alumnado coñece os princi pais problemas
ambientais da actualidade, se os rela ciona coas súas causas e os seus posi-
bles efectos, así como se é capaz de expoñer accións que poden contri buír á
súa mellora, a través da ciencia, da tecnoloxía, do consumo responsable, etc. 
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6. Utilizar as convencións e unidades cronolóxicas e as nocións de
evolución e cambio, aplicándoas a feitos e procesos referidos á prehistoria
e historia antiga do mundo, da Península Ibérica e de Galicia. 

Tratase de avaliar se se usa como referencia tempo ral na localiza-
ción de feitos e procesos históricos a periodización e datación correcta, e
se se ten capaci dade para identificar, en procesos referidos ás socie dades
na Prehistoria e na Antigüidade, elementos de permanencia e de cambio.
Deberán quedar claras as diferenzas entre tempo cronolóxico e histórico. 

7. Identificar e expoñer os cambios que supuxo a revolución neolíti-
ca na evolución da humanidade e valorar a súa importancia e as súas con-
secuencias ao comparalos cos elementos que conformaron as socie dades
cazadoras e recolectoras. 

Trátase de comprobar que se identifican os elemen tos básicos que
conformaron as principais sociedades depredadoras e os cambios que
acompañaron a revo lución neolítica, constatando as consecuencias que
esta ten na evolución da humanidade. Valorarase a importancia cultural da
arte rupestre e do megalitismo atlántico. 

8. Diferenciar os trazos que caracterizan algunha das primeiras civi-
lizacións urbanas e a civilización grega, identificando os elementos orixi-
nais desta última e valorando aspectos relevantes da súa contribución á
civilización occidental. 

Trátase de comprobar que se é capaz de localizar no tempo e no
espazo as civilizacións de Exipto e/ou Mesopotamia e de Grecia, e caracte-
rizar os elementos básicos que as conformaron -escravismo, patriarcado...-
e as diferenzas existentes na súa organización política -teocracia e
democracia-. Así mesmo, de veri ficar se se é capaz de recoñecer os
elementos relevan tes da contribución de Grecia á civilización occiden tal. 

9. Comprender os trazos característicos da cultura castrexa, a área
xeográfica en que se desenvolveu e a súa particular forma de ocupación do
territorio. 

Trátase de avaliar a capacidade para percibir a influenza do pasado
no asentamento, comparando o espazo ocupado polos castrexos e os lími-
tes actuais de Galicia, sen esquecer unha análise dos elementos sociais e
artísticos máis elementais desta cultura. Farase fincapé nas relacións coas
culturas urbanas mediterráneas e atlánticas. 
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10. Caracterizar os trazos da organización política, económica e
social da civilización romana na súa épo ca de expansión, valorando a
transcendencia da roma nización na Hispania e na Gallaecia e a pervivencia
do seu legado. 

Preténdese comprobar se o alumnado coñece a her danza da civiliza-
ción romana, con especial atención á organización político-administrativa,
social, económi ca e cultural, e identifica, no patrimonio artístico e noutros tra-
zos actuais, o legado desa civilización no noso país. Así mesmo, procuraranse
desenvolver algunhas ideas sobre o significado do cristianismo e os novos
asentamentos que se producen no mundo tardo rromano: suevo e visigodo. 

11. Realizar unha lectura comprensiva de fontes de información e
comunicar a información obtida de for ma correcta por escrito. 

Con este criterio trátase de avaliar que se len de for ma comprensi-
va diferentes fontes de información tan to arqueolóxicas como escritas,
obtendo as ideas prin cipais que conteñen e relacionándoas con outras para
formar esquemas explicativos, sendo capaz de comu nicalas utilizando
correctamente a expresión escrita. 

SEGUNDO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Localización no tempo e no espazo de períodos e acontecementos
históricos. Nocións de simultaneida de e evolución. Representación gráfica
de secuencias temporais. 

• Recoñecemento de causas e consecuencias nos feitos e procesos
históricos distinguindo a súa nature za. Identificación da multiplicidade
causal nos feitos sociais. Valoración do papel dos homes e as mulleres
como suxeitos da historia. 

• Busca, obtención e selección de información do contorno, de fon-
tes escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuais e proporcionadas polas
tecnoloxías da información. Elaboración escrita da información obti da.
Transformación de información estatística en grá ficos. 

• Recoñecemento de elementos básicos que caracte rizan os estilos
artísticos e interpretación de obras sig nificativas considerando o seu con-
texto. Valoración da herdanza cultural e do patrimonio artístico como
riqueza que hai que preservar e colaborar na súa con servación. 
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• Análise dalgún aspecto da época medieval ou moderna relaciona-
do cun feito ou situación relevante da actualidade: as orixes da organiza-
ción parroquial, o Camiño de Santiago, a peste negra, sida,.... 

Bloque 2. As sociedades preindustriais. 

• Os séculos medievais. Orixe e expansión do Islam. A sociedade, a
economía e o poder na Europa feudal. O rexurdir das vilas, da cidade e o
intercambio comer cial. A cultura e a arte medieval. 

• A Península Ibérica na Idade Media. Al Andalus e os reinos cris-
tiáns. A forma de vida nas cidades cris tiás e musulmanas. 

• Galicia na Idade Media: a era compostelá e as cri ses baixomedievais. 

• Características do Estado moderno en Europa. O significado do
Renacemento. 

• Evolución social, política e económica da Penínsu la Ibérica na
época moderna. A monarquía hispánica e a colonización de América. 

• A Galicia dependente e agraria. Fidalgos e forei ros. 

• Arte, ciencia e cultura na época moderna. O Barro co galego. 

Bloque 3. Poboación e sociedade. 

• A poboación e a evolución histórica da súa distri bución. Aplicación
dos conceptos básicos de demogra fía á comprensión dos comportamentos
demográficos actuais, análise e valoración das súas consecuencias no
mundo, en España e en Galicia. Elaboración e interpretación de datos e grá-
ficos de demografía. 

• A mobilidade da poboación: modalidades, etapas, causas e conse-
cuencias. Análise do fenómeno migra torio en Galicia. 

• As sociedades actuais. Estrutura e diversidade. Desigualdades e
conflitos. Caracterización da socieda de galega, española e europea. Análise
e valoración relativa das diferenzas culturais. 

• A transformación das cidades a partir da industria lización, como
resposta ás novas necesidades sociais. Urbanización do territorio no
mundo actual e xerar quía urbana. A creación do espazo urbano: diferencia -
ción social e funcional nas cidades españolas e gale gas. Problemas e pla-
neamento urbano. 
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• O poboamento galego: transformación das formas tradicionais e
novo sistema urbano. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Describir os trazos sociais, económicos, políticos, culturais e artís-
ticos que caracterizan a Europa medie val a partir das funcións desempeña-
das pola nobreza, o clero e o campesiñado e recoñecer a súa evolución ata
a aparición do Estado moderno. 

Trátase de comprobar se os alumnos e alumnas reco ñecen os ele-
mentos básicos que caracterizan a econo mía feudal, o papel social dos dis-
tintos estamentos coas súas relacións, identificando os cambios sociais,
culturais e artísticos que introduce o renacemento das cidades e o fortale-
cemento progresivo da autoridade monárquica ata a aparición do Estado
moderno. 

2. Situar no tempo e no espazo as diversas unidades políticas que
coexistiron na Península Ibérica durante a Idade Media, distinguindo as
súas peculiaridades e recoñecendo na España actual exemplos da perviven -
cia do seu legado cultural e artístico, particularmente no mundo urbano. 

Pretende coñecer como se identifican as distintas etapas na forma-
ción e consolidación dos reinos cris tiáns e de Al-Andalus, as características
políticas, económicas, sociais e culturais fundamentais e se se recoñece a
súa contribución cultural e artística a par tir da análise dalgunhas obras
relevantes e, en particu lar, a pervivencia destas contribucións nas cidades
de orixe cristiá e musulmá. 

3. Valorar a identidade do período medieval galego nos seus
momentos fundamentais, destacando o papel hexemónico que exerce a
Igrexa na economía, na cul tura ou na articulación do poboamento e esta-
blecendo unha relación entre as súas crises sociais e a xeral do feudalismo. 

Trátase de saber se o alumnado é quen de situar no tempo e valorar
o momento de auxe do Reino de Gali cia e as súas manifestacións culturais
e sociais. Tamén, se sabe interpretar a significación particular do move-
mento irmandiño. 

4. Distinguir os principais momentos na formación e evolución do
Estado moderno destacando as caracte rísticas máis relevantes da monar-
quía hispánica e do imperio colonial español. 
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Trátase de comprobar se se identifican as distintas etapas da monar-
quía hispánica e as súas característi cas políticas, así como o seu relevo na
hexemonía europea, recoñecendo a importancia económica e polí tica, para
España e para América, do descubrimento e a formación do imperio colo-
nial español. Así mesmo, destacar a posición dependente de Galicia neste
con texto temporaleaparticular forma de relación socio-económica que se
establece no mundo rural galego. 

5. Identificar e localizar os principais estilos artísti cos do Medievo e
da Idade Moderna, e aplicar ese coñecemento á análise dalgunhas obras e
autores representativos destes estilos. 

Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos diferencian os
elementos básicos dos estilos artísticos medievais e da Idade moderna,
contextualizándoos e subliñando a importancia dos estilos Románico e
Barroco en Galicia. 

6. Describir os factores que condicionan os compor tamentos e
movementos demográficos, utilizando os conceptos e indicadores básicos,
caracterizando as tendencias predominantes e aplicando este coñece -
mento á análise do actual réxime demográfico de Gali cia e España. 

Preténdese avaliar se o alumnado coñece e se as alumnas e os alum-
nos son capaz de explicar, co voca bulario axeitado, as tendencias demográ-
ficas e as súas causas, utilizando estes coñecementos para analizar os con-
trastes, problemas e perspectivas que actualmente existen en Galicia, en
España e no mundo. Do mesmo xeito, terán que analizarse as etapas da
emigración galega e as súas consecuencias. 

7. Identificar os trazos que caracterizan as socieda des actuais distin-
guindo a diversidade de grupos sociais que as configuran, e expoñendo
algunha situa ción que relita a desigualdade social. 

Trátase de avaliar se se coñecen os trazos da organi zación social,
identificando os cambios que se produ ciron nos últimos tempos na fami-
lia, na mobilidade social, nos valores, etc., analizando os contrastes que se
producen en diferentes áreas do mundo. Adoptara-se unha actitude críti-
ca fronte a manifestacións sexis tas, racistas.... 

8. Analizar o crecemento das áreas urbanas e as súas novas moda-
lidades, a diferenciación social e funcional do espazo urbano e algúns dos
seus problemas, apli cando este coñecemento a exemplos de cidades espa -
ñolas e galegas. 
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Con este criterio trátase de coñecer se o alumnado é consciente das
causas que provocan o aumento da poboación urbana. Tamén se trata de
avaliar, a través dalgún exemplo galego, se se identifican os sectores e fun-
cións do espazo urbano e se se analizan os seus problemas e impactos,
propoñendo medidas que con tribúan a melloralo. 

9. Realizar de forma individual e tamén en grupo, coa axuda do
profesor, un traballo sinxelo de carácter descritivo sobre algún pazo ou
mosteiro da comarca, utilizando fontes diversas (prensa, bibliografía,
páxi nas web, etc.), seleccionando a información máis rele vante, integrán-
doa nun esquema ou guión e comuni cando os resultados do estudo de
forma intelixible. 

Trátase de avaliar en que medida o alumnado é capaz de planificar
e realizar un pequeno traballo de síntese ou indagación, se selecciona
información per tinente en función do obxectivo proposto e a organiza
adecuadamente. Por outra parte, permite comprobar se asume con res-
ponsabilidade as tarefas que lle corresponden como membro dun grupo. 

TERCEIRO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Obtención e procesamento de información a partir da percepción
das paisaxes xeográficas do contorno ou de imaxes, de fontes orais e de
documentos visuais, cartográficos e estatísticos, incluídos os proporciona -
dos polas tecnoloxías da información e a comunica ción. Comunicación oral
ou escrita da información obtida. 

• Realización de debates, análises de casos ou reso lución de proble-
mas sobre algunha cuestión de actua lidade servíndose, entre outras, das
fontes de informa ción que proporcionan os medios de comunicación, valo-
rando informacións diversas sobre un mesmo fei to, fundamentando as
opinións, argumentando as propostas, respectando as dos demais e
utilizando o voca bulario xeográfico axeitado. 

• Realización de traballos de síntese e de indaga ción, utilizando
información de fontes variadas e pre sentándoos correctamente,
combinando diferentes for mas de expresión incluídas as que proporcionan
as tecnoloxías da información e a comunicación. 

Bloque 2. Actividade económica e espazo xeográfi co. 
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• A actividade económica. Necesidades humanas e recursos econó-
micos. Conceptos, axentes e institu cións básicas que interveñen na econo-
mía de mercado e a súa relación coas unidades familiares. Cambios recen-
tes no mundo do traballo e o seu impacto espa cial: a deslocalización. 

• O sector agrario e as transformacións no mundo rural. A activida-
de pesqueira. A actividade e os espa zos industriais. O proceso de
terciarización: diversida de e importancia dos servizos na economía actual. 

• Localización, caracterización e dinamismo dos principais eixos e
focos de actividade económica, con especial referencia ao territorio galego. 

• Observación e identificación das principais paisa xes xeográficas
derivadas da actividade humana. 

• Toma de conciencia do carácter esgotable dos recursos e da nece-
sidade de racionalizar o seu consu mo. O impacto da actividade económica:
riscos e pro blemas ambientais. Medidas correctoras e políticas de sustenta-
bilidade. Disposición favorable para contri buír á racionalización no consumo
e ao desenvolve mento humano de forma equitativa e sustentable. 

Bloque 3. Organización política e espazo xeográfico. 

• A organización política das sociedades. Diferentes tipos de réximes
políticos. Identificación dos princi pios e institucións dos réximes democrá -
ticos e as difi cultades da súa implantación en Latinoamérica, Asia e África. 

• O proceso de configuración territorial de Estado español. A orga-
nización política e administrativa de España. Diversidade xeográfica e
desequilibrios rexio nais. 

• A realidade territorial de Galicia. Aldeas, parro quias, vilas e áreas
urbanas. Comarcas e parroquias. Os desequilibrios espaciais. 

• O espazo xeográfico europeo. Organización políti ca e administra-
tiva da Unión Europea. Funcionamen to das institucións. A condición peri-
férica de Galicia e repercusión das políticas europeas. A eurorrexión atlán-
tica Galicia-Norte de Portugal. 

• Localización e caracterización dos grandes ámbi tos xeopolíticos,
económicos e culturais do mundo. 

Bloque 4. Transformacións e desequilibrios no mun do actual. 

• Interdependencia e globalización. Movementos antiglobalización. 
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• Desenvolvemento humano desigual: indicadores e evolución
recente. Actitude crítica cos desequilibrios no desenvolvemento. Políticas e
organismos de coope ración. 

• Tendencias, causas e consecuencias dos grandes desprazamentos
de poboación no mundo actual. Aná lise da situación en Galicia, en España
e en Europa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Identificar os principais axentes e institucións económicas así
como as funcións que desempeñan no marco dunha economía cada vez
máis interdependen te, e aplicar este coñecemento á análise e valoración
crítica dalgunhas realidades actuais. 

Con este criterio preténdese avaliar se se coñece o funcionamento
básico da economía e se dispoñen, polo tanto, das claves imprescindibles
para analizar algúns dos feitos e problemas que lles afectan a eles ou ás
súas familias (inflación, custo da vida, mercado labo ral, consumo, etc.) ou
que caracterizan a actual globa lización da economía. 

2. Caracterizar os principais sistemas de explotación agraria e pes-
queira existentes no mundo, e as paisaxes a que dan lugar, localizando
algúns exemplos repre sentativos destes, e utilizar esa caracterización para
analizar algúns problemas do campo e da pesca espa ñois e galegos, iden-
tificando as súas orixes históricas. 

Avaliarase se o alumnado sabe recoñecer os trazos dos principais
sistemas agrarios e as súas paisaxes, así como as transformacións técnicas
e socioeconómicas do mundo rural. Tamén comprobar se utilizan estes
conceptos ao analizar os problemas máis destacados do mundo agrario
actual, en particular o galego. Igual mente, se son quen de analizar os
principais proble mas vinculados á actividade pesqueira. 

3. Comprender e describir as transformacións que nos campos das
tecnoloxías, da organización empresa rial e da localización se están
producindo nas activi dades, espazos e paisaxes industriais, localizando e
caracterizando os principais centros de produción no mundo, España e
Galicia, e analizando as relacións de intercambio desigual. 

Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos coñe cen os principais
tipos de industrias, se identifican as actuais formas de produción e as
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novas paisaxes industriais e se localizan as zonas produtoras máis desta-
cadas, comprendendo os factores que explican tal distribución. Igualmente,
se se recoñecen as correntes de intercambio que xeran a produción e o
consumo, nun contexto de relacións desiguais, anali zando a situación
actual da industria galega. 

4. Identificar o desenvolvemento e a transformación recente das
actividades terciarias, para entender os cambios que se están producindo
tanto nas relacións económicas como sociais, e analizar as súas diversas
repercusións espaciais, en particular no ámbito gale go. 

Con este criterio trátase de avaliar que se coñece o progresivo pro-
ceso de terciarización da economía actual, así como o papel que teñen os
transportes e as comunicacións no artellamento do espazo, utilizando este
coñecemento para explicar a extensión de novas formas e procesos urba-
nos a partir da análise da reali dade galega. 

5. Describir algún caso, con preferencia do ámbito galego, que
mostre as consecuencias ambientais das actividades económicas e os
comportamentos indivi duais e colectivos, recoñecendo as formas de
desen volvemento sustentable e ofrecendo algún exemplo de medidas
correctoras, así como de acordos e políticas para frear a deterioración do
ambiente. 

Trátase de comprobar se o alumnado toma concien cia dos proble-
mas que a ocupación e explotación do espazo pode xerar. Igualmente, que
coñece posturas e políticas de defensa do ambiente, suxerindo actua cións
e medidas concretas que melloren a calidade ambiental e colaboren na
busca dun desenvolvemento sustentable. 

6. Identificar e localizar os principais países e áreas xeoeconómicas
e culturais do mundo, os estados euro peos, e as comunidades autónomas
de España, coñe cendoaestrutura da Unión Europea e a organización políti-
co-administrativa e territorial galega e española. 

Preténdese avaliar o grao de comprensión da reali dade político-
territorial como unha construción ao lon go do tempo, localizando os
estados europeos, os gran des países e áreas xeoeconómicas do mundo, e
as comunidades autónomas españolas. Tamén a capaci dade de analizar a
situación de Galicia en Europa, valorando as repercusións das políticas
comunitarias e as posibilidades de cooperación para superar as des -
vantaxes dunha posición excéntrica. 

O currículo da educación secundaria obrigatoria

119

8002104-LIBRO 2 SECUNDARIA:8002104-LIBRO SECUNDARIA pnto.200  16/7/08  21:48  Página 119



7. Comprender os trazos xeográficos comúns e diver sos que carac-
terizan o territorio español e galego, e explicar as causas da súa diferente
organización e os contrastes internos a partir do papel dos principais cen-
tros e eixos de actividade económica e de comuni cación, en canto verte-
bradores do espazo. 

Trátase de avaliar a comprensión da organización espacial nestes
dous ámbitos, integrando o medio físi co, a ocupación humana do territo-
rio e a actividade económica, para explicar os contrastes e desequili brios
internos, analizando a súa natureza, causas, con secuencias e interrelacións. 

8. Analizar indicadores socioeconómicos de diferen tes países para
comprender os conceptos de desenvol vemento humano e de estado de
benestar, e recoñecer desequilibrios na súa distribución e a dos recursos,
explicando algunhas das súas causas e consecuencias, e amosando sensi-
bilidade ante as desigualdades. 

Avaliarase se se comprende a información estatísti ca, expoñendo as
súas conclusións, identificando dife renzas no grao de desenvolvemento e
benestar entre países e dentro deles. Ademais, se se deducen conse cuencias,
amosando rexeitamento cara as desigualda des, e valorando de xeito crítico
o papel que desempe ñan organismos e institucións na loita contra elas. 

9. Analizar algún exemplo representativo das ten dencias migratorias
na actualidade, identificando as súas causas e relacionándoas co proceso
de globaliza ción, así como as consecuencias para os países recep tores e
emisores, e manifestando actitudes de solida riedade no axuizamento deste
fenómeno. 

Preténdese avaliar que se saben utilizar os coñece mentos sobre as
tendencias do crecemento demográfi co e de desenvolvemento económico
-en particular a división mundial do traballo- para explicar os fluxos migra-
torios predominantes. Valorarase a capacidade para emitir un xuízo razoa-
do desde o respecto pola diversidade cultural e o rexeitamento das situa-
cións de explotación e dos comportamentos xenófobos e racistas. 

10. Utilizar fontes diversas para obter, relacionar e procesar infor-
mación sobre feitos sociais e comunicar as conclusións de forma organiza-
da e intelixible, empregando para isto as posibilidades que ofrecen as TIC. 

Avalíase o manexo correcto dos instrumentos gráfi cos e cartográfi-
cos. Trátase de comprobar se se utilizan as posibilidades que proporcionan
as ferramentas informáticas básicas. 
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11. Participar en debates sobre cuestións de actuali dade próximas á
vida do alumnado, argumentando as propias opinións e manifestando
actitudes de solida riedade. 

Con este criterio preténdese comprobar a sensibili dade ante proble-
mas do mundo actual, tales como a existencia de situacións de racismo,
sexismo, deterio ración ambiental, actitudes consumistas,... Por outra banda,
avaliar o uso axeitado da linguaxe oral e da argumentación, así como a
aceptación das normas que rexen o diálogo e a intervención en grupo. 

CUARTO CURSO. 

Bloque 1. Contidos comúns. 

• Localización no tempo e no espazo dos acontece mentos e proce-
sos históricos máis relevantes do mun do contemporáneo. Identificación
dos factores que interveñen nos procesos de cambio histórico, conside -
rando as súas interrelacións. Diferenciación de causas e consecuencias e
valoración do papel dos homes e as mulleres, individual e colectivamente,
como suxeitos da historia. 

• Procura, selección e obtención de información de fontes escritas,
obtida segundo criterios de veracidade e pertinencia, diferenciando os fei-
tos das opinións e as fontes primarias das secundarias. Contraste de infor -
macións contraditorias e/ou complementarias a propó sito dun mesmo feito
ou situación. Análise e traballo con textos históricos de especial relevancia. 

• Análise de feitos ou situacións relevantes da actualidade,
particularmente de Galicia, con indaga ción dos seus antecedentes
históricos e das circuns tancias que os condicionan. 

• Valoración dos dereitos humanos e rexeitamento de calquera forma
de discriminación ou de dominio. Visión crítica ante as situacións inxustas e
valoración do diálogo e a procura da paz na resolución dos confli tos. 

• Recoñecemento dos elementos básicos que confi guran os princi-
pais estilos ou artistas relevantes do mundo contemporáneo, contextuali-
zándoos na súa época, e interpretación de obras artísticas significati vas de
arquitectura, artes plásticas, literatura e músi ca. 

Bloque 2. Bases históricas da sociedade actual. 

• Transformacións políticas e económicas na Europa do Antigo
Réxime. A crise do Estado absoluto. As ideas ilustradas. Reformismo borbó-
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nico en España. A Ilustración galega: as Sociedades Económicas de Ami gos
do País. 

• Transformacións políticas e socioeconómicas no século XIX.
Revolución industrial. Liberalismo, nacionalismo e imperialismo: activismo
revolucionario para a transformación de Europa. Novo modelo social e
movemento obreiro. A exclusión das mulleres do espazo público e a súa
loita pola igualdade: sufraxis mo e dereito á educación. 

• Crise do Antigo Réxime e construción do Estado liberal na España
do século XIX. A fin do imperio colonial español. As desamortizacións e a
súa impor tancia en Galicia. 

• Grandes cambios e conflitos na primeira metade do século XX.
Imperialismo, guerra e revolución. A depresión de 1929 e o auxe dos
fascismos. A revolu ción soviética. 

• Transformacións na España do século XX: crise do Estado liberal; a
II República; guerra civil e represión en Galicia; franquismo. As reivindica-
cións periféricas: o nacionalismo galego. 

• Arte e cultura na época contemporánea. 

Bloque 3. O mundo actual. 

• A orde política e económica mundial na segunda metade do sécu-
lo XX: bloques de poder e modelos socioeconómicos. Os procesos de des-
colonización e o terceiro mundo. O neocolonialismo. O papel dos orga -
nismos internacionais. 

• Transición política e configuración do Estado democrático en
España. O Estatuto de autonomía de Galicia. 

• Proceso de construción da Unión Europea. España e Galicia den-
tro da Unión Europea hoxe. A eurorre xión Galicia-Norte de Portugal. 

• Cambios nas sociedades actuais. Os novos move mentos sociais e
culturais. Os medios de comunica ción e a súa influencia. 

• A desaparición da URSS e a nova orde mundial: globalización e
novos centros de poder. 

• Focos de tensión e perspectivas no mundo actual. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1. Situar no tempo e no espazo períodos, feitos e pro cesos históri-
cos relevantes aplicando as convencións habituais no estudo da historia. 

Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos coñe cen as principais
etapas e períodos cronolóxicos e se son capaces de comprender as nocións
de simultanei dade e cambio, e os momentos e procesos que carac terizan o
tránsito dunhas etapas a outras, aplicando estas nocións á evolución his-
tórica desde o século XVIII ao momento actual. 

2. Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos histó-
ricos significativos, establecendo cone xións entre elas e recoñecendo a
causalidade múltiple que comportan os feitos sociais. 

Trátase de comprobar que se é capaz de explicar os factores que
inflúen nun feito ou proceso histórico sig nificativo, recoñecendo a nature-
za, xerarquización e interrelación das causas, así como as súas consecuen -
cias a curto e longo prazo. 

3. Expoñer as características sociais, económicas e políticas do
Antigo Réxime derivando delas as trans formacións que se producen en
Europa no século XVIII e explicando os trazos significativos do refor mismo
borbónico en España e en Galicia. 

Trátase de comprobar, partindo do coñecemento dos trazos xerais da
sociedade no Antigo Réxime, que se recoñecen os cambios producidos no
século XVIII, describindo o carácter centralizador e reformista do despotis-
mo ilustrado en España e Galicia, destacando neste caso os esforzos de
mellora económica e a reivin dicación dunha cultura propia. 

4. Identificar os trazos fundamentais das revolucións industriais e
liberal-burguesas, valorando os grandes procesos de transformación que
experimentou o mun do occidental, e analizando as particularidades destes
procesos en España e Galicia en comparación con outros exemplos repre-
sentativos. 

Búscase comprobar que se recoñecen os cambios que a revolución
industrial introduciu na produción e os diferentes ritmos de implantación
do proceso en Europa e en Galicia, así como as transformacións que dela
se derivan coa aparición de grupos sociais que planean reivindicacións
desde posicións sindicais, socialistas ou anarquistas. Tamén, comprobar se
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se identifican e se saben explicar as bases políticas, sociais, ideolóxicas e
administrativas do liberalismo e do nacionalismo e o xeito particular de
implantación do Estado liberal en España e en Galicia, coa signifi cación que
ten o proceso desamortizador e o sistema caciquil. 

5. Explicar as razóns da hexemonía política e econó mica dos países
europeos desde a segunda metade do século XIX, identificando os confli-
tos e problemas que caracterizan estes anos, tanto entre como dentro dos
estados, especialmente os relacionados coa expansión colonial e coas ten-
sións sociais e políticas. 

Trátase de avaliar que se coñecen os acontecemen tos máis relevan-
tes que explican o protagonismo de Europa durante a época do
imperialismo e as conse cuencias desta expansión colonial no ámbito das
rela cións internacionais e dos propios países. 

6. Caracterizar e situar cronolóxica e xeográficamen te as grandes
transformacións e conflitos mundiais que tiveron lugar na primeira meta-
de do século XX. 

Preténdese valorar se se identifican os principais acontecementos e
procesos e as súas interaccións no panorama internacional desta época -
como son a revo lución rusa, as guerras mundiais, a gran depresión-, e os tra-
zos básicos dos totalitarismos contrapoñéndoos cos réximes democráticos. 

7. Analizar os procesos de cambio desde a segunda metade do sécu-
lo XX, e aplicar este coñecemento á comprensión dalgúns dos problemas
internacionais máis destacados da actualidade. 

Trátase de comprobar que o alumnado é quen de analizar os proce-
sos de de descolonización, a división do mundo en bloques, a súa crise e a
problemática conformación dunha nova orde mundial, co fin de compren-
der mellor a realidade presente. Será de inte rese comprobar a capacidade
de analizar algúns pro blemas internacionais actuais á luz dos
acontecemen tos citados. 

8. Identificar e caracterizar as distintas etapas da evolución política,
social e económica de España e de Galicia durante o século XX e os avan-
ces e retrocesos no camiño cara á modernización económica, á conso -
lidación do sistema democrático, e á pertenza á Unión Europea. 

Trátase de avaliar se o alumnado recoñece as causas da crise da
monarquía parlamentaria, as políticas reformistas emprendidas durante a
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Segunda Repúbli ca, a quebra que supón a guerra civil, a caracteriza ción e
evolución do franquismo -desenvolvemento económico e cambios sociais-
e a transición política ata a Constitución de 1978, e a consolidación do
Esta do democrático e autonómico no marco da pertenza de España e de
Galicia á Unión Europea. 

9. Realizar traballos individuais e en grupo sobre algún foco de ten-
sión política ou social no mundo actual, indagando os seus antecedentes
históricos, analizando as causas e previndo posibles desenlaces, utilizando
para iso diversas fontes de información, incluídas as que permitan obter
interpretacións dife rentes ou complementarias dun mesmo feito. 

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para abordar, asesora-
do polo profesor, o estudo dunha situación do mundo en que vive,
buscando os antece dentes e causas que a orixinan, aplicando os seus coñe-
cementos para prever, desde a lóxica, as súas posibles consecuencias.
Tamén de comprobar se ten iniciativa para planificar o traballo, acceder
con certa autonomía a diversas fontes de información, analizar e organizar
esta e presentar as conclusións de maneira clara utilizando, de ser o caso,
as posibilidades que ofrecen as TIC. 

10. Realizar en pequeno grupo unha investigación no contorno
sobre algún aspecto da historia recente, utilizando fontes orais que permi-
tan traballar aspectos de vida cotiá e memoria histórica, e procurar conec-
ta-los a contextos máis amplos, sendo capaz de expoñer e defender as súas
conclusións. 

Trátase de comprobar a capacidade do alumnado para valorar o
papel que xogan as persoas anónimas nos procesos históricos, que se ini-
cie nun método de investigación e que sexa capaz de elaborar conclu sións
a partir de distintos datos que debe saber inter pretar. 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA. 

INTRODUCIÓN. 

Nas sociedades democráticas contemporáneas, a aprendizaxe do
papel da cidadanía debe ser unha tare fa compartida polas familias, o siste-
ma educativo e os medios de comunicación. Porén, a comunidade esco lar
debe estar preparada para asumir esta función e a responsabilidade que dela
se deriva. A Unión Europea establece como obxectivo dos sistemas educati-
vos velar por que na comunidade escolar se promova real mente a aprendi-
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