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1.- INTRODUCIÓN E LEXISLACIÓN. 
 
No Ano Académico 2015-16 aplicouse na ESO a nova lei educativa, a LOMCE (XII-2013). 

Desde o curso 2018-19 comezou a aplicarse esta lei ao curso de 4º ESO sen cambios 
significativos no novo currículo de Historia, manténdose no actual de 2022-23.  

O currículo é o establecido polaLei orgánica 8/2013 do 9 de decembro, desenvolvida 
no decreto 1105/2014 do 26 de decembro, o Real Decreto 1105/2014 do 26 de decembro polo 
que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e o 
Decreto 86/2015 do 25 de Xuño polo que se establece o currículo básico da ESO e do 
Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 29/06/15). Orde ECD/65/2015 do 21 
de xaneiro pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios 
de avaliación da educación primaria e secundaria e o bacharelato (BOE 29/01/15), a resolución 
do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa pola que se 
ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da ESO e do 
Bacharelato nos centros docentes da C.A. de Galicia (DOG 29/07/15). 

O coñecemento das sociedades, da súa organización política, económica e cultural e 
da súa evolución ao longo do tempo, con os seu cambios e as súas continuidades, é esencial 
para poder entender o mundo actual do séc. XXI. Coñecer o espazo onde se desenvolven as 
sociedades e as súas organizacións políticas, os recursos naturais e o seu uso e a loita polos 
mesmos, fornécenos información valiosa e útil sobre o pasado, que nos pode permitir anticipar 
algúns dos problemas políticos, sociais, económicos e ecolóxicos relativos ao presente e ao 
futuro. A Historia Contemporánea, con o apoio das Ciencias Sociais, e mesmo das Ciencias 
Naturais, constitúe un eixo vertebrador para o coñecemento e a mellor comprensión das 
diferentes sociedades e das súas organizacións políticas, ben como o enfrontamento ou a 
cooperación entre as mesmas desde unha perspectiva global e integradora. 

A Historia Contemporánea débelle proporcionar ao alumnado un coñecemento global 
do tempo histórico que se desenvolve desde a segunda metade do século XVIII até a primeira 
década do século XXI, que resulta necesario para entender o presente e para poder enxergar 
os desafios que presenta o futuro. É preciso tamén facer emerxer no seu estudo suxeitos 
históricos ata hai pouco moi silenciados, como as mulleres, a clase obreira, os países en 
desenvolvemento, ben como a pobreza neles e mesmo nos países desenvolvidos, por causa da 
desigual distribución da riqueza, que está a constituír importante obxecto de reflexión 
histórica e económica nesta segunda década do terceiro milenio, ... dándolles o protagonismo 
que lles corresponde e que vai permitir unha renovación do discurso histórico.  

Nesta materia non se debe esquecer o importante que resulta adquirir unvocabulario 
conceptual propioe a capacidade para utilizalo e xeneralizalo correctamente. Do mesmo 
xeito, cumpriría introducir ao longo do currículo da disciplina de Historia Contemporánea de 4º 
ESO tres elementos de análise que consideramos imprescindibles para comprender a realidade 
social e política contemporánea, o espazo, a sua poboación e o dominio ou control dos seus 
recursos.  

Por outro lado, a materia permite desenvolver unha metodoloxía que compare o 
inmediato e o afastado, o propio e o outro, o máis concreto e o máis abstracto, xustificando así 
a importancia que no currículo debe concederse á Historia Contemporánea e á cultura da 
Galiza. Non debe esquecerse, á hora de introducir contidos metodolóxicos, a importancia de 
saber interpretar fontes de diversa tipoloxía, a comprensión da multicausalidade e a 
intencionalidade na interpretación dos procesos, o uso adecuado da información e o manexo 
da documentación.  

A finalidade desta materia concretaríase esencialmente en darunhavisión global da 
evolución do mundo contemporáneo e contribuír desde o coñecemento histórico 
contemporáneo para o desenvolvemento de valores democráticos e humanistas nos alumnos 
e alumnas, entre os cales, os valores da liberdade e da igualdade individual e colectiva nunha 
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sociedade europea e planetaria complexa, en rápida mudanza, desigual e inxusta, económica e 
socialmente.  

Os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe organizan o 
ensino e a aprendizaxe de esta materia, que estuda a última etapa da historia do homen, a 
correspondente aos dous últimos séculos e medio. Por claridade, os primeiros agrúpanse en 
bloques, que se diferencian en epígrafes con aspectos históricos mais concretos.   

No cuarto curso, dedicado na súa totalidade á Historia contemporánea, insístese na 
evolución e caracterización das sociedades actuais, comezando polas bases históricas desde a 
fin do Antigo Réxime e as transformacións económicas, políticas e sociais que caracterizan o 
mundo contemporáneo desde o século XVIII ata a primeira década do século XXI, sen esquecer 
referencias concretas á Historia Contemporánea de España e de Galiza. 

 
2.- OBXECTIVOS DA ÁREA DE HISTORIA  CONTEMPORÁNEA DE 4º ESO. 
 

- Analizar as características do Antigo Réxime desde distintas perspectivas. 
- Reflexionar sobre os avances da revolución científica dos séculos XVII e XVIII. 
- Analizar o movemento filosófico e cultural da Ilustración en Europa e América. 
- Identificar e comprender os distintos procesos revolucionarios nos Estados Unidos, 

Francia, España e Iberoamérica no último cuarto do séc. XVIII e no primeiro do séc. 
XIX, profundando nos feitos ideolóxicos e políticos que os motivaron, o seu alcance e 
as súas limitacións. 

- Entender as causas da Revolución Francesa e describir os feitos máis relevantes. 
- Comprender a Revolución Industrial en Gran Bretaña, Bélxica, Francia e Alemaña e a 

evolución da economía de España e de Galiza a través dunha industrialización do máis 
feble nestes dous espazos xeográficos da Península Ibérica, profundando nos avances 
e dificultades, ben como nos pros e contras deste proceso. 

- Profundar no imperialismo dos séculos XIX e XX, na súa evolución, nas potencias 
imperialistas e na repartición do poder político no mundo entre elas. 

- Identificar as causas principais que desencadearon a Grande Guerra, ben como a 
formación de novos Estados inestables na Europa e a interconexión entre a Gran 
Guerra,  a Revolución Rusa e a creación da URSS. 

- Identificar os avances científicos e tecnolóxicos dos séculos XIX e XX. 
- Recoñecer a orixinalidade do Romanticismo e de outros movementos artísticos do séc. 

XIX, como o impresionismo, o posimpresionismo, que abriron camiño ao expresionismo 
e as vangardas artísticas das primeiras décadas do séc. XX. 

- Analizar os acontecementos, fitos e procesos ideolóxicos e políticos que aconteceron 
no período de Entreguerras. 

- Profundar nas causas económicas, sociais, ideolóxicas e políticas que provocaron o 
auxe dos fascismos. 

- Recoñecer os feitos políticos, as relacións entre os Estados e os contextos 
xeoestratéxicos que desencadearon a II GM e os distintos acontecementos bélicos 
posteriores no marco da Guerra Fría. 

- Identificar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX. 
- Identificar as bases do estado de Benestar ou Welfare State en Europa. 
- Analizar a Guerra Fría desde as relacións entre os EE.UU. e a URSS. 
- Reflexionar sobre a evolución da ditadura franquista en España e Galiza. 
- Analizar a repercusión mundial e as consecuencias das crises económicas iniciadas en 

1973 e en 2007-08. 
- Analizar as causas e consecuencias do derrubamento da URSS. 
- Comprender o proceso de constitución da Unión Europea. 
- Coñecer e identificar algúns factores da globalización. 
- Recoñecer as consecuencias sociais, económicas e políticas da revolución tecnolóxica 
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das TIC e os cambios fundamentais que provocou. 
- Valorizar o legado histórico, recoñecendo a súa influencia na configuración do 

presente. 
- Utilizar o vocabulario artístico e histórico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado. 
- Explicar e interpretar gráficos estatísticos, mapas temáticos, fotografías e carteis de 

propaganda, obras artísticas e calquera outro documentos que contribúan á 
comprensión dun momento ou dunha etapa histórica. 
 

3.- CONTRIBUCIÓN DA ÁREA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
3.1.- O CONCEPTO DE COMPETENCIA.  

 
A achega da materia de Historia Contemporánea ao desenvolvemento das 

competencias clave é moi salientable. Deste xeito, poderiamos dicir que a través da materia se 
desenvolven competencias que na práctica funcionan como propias (as competencias sociais e 
cívicas, en relación con contidos propios da Historia, ben como a competencia matemática e as 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía); a competencia de conciencia e expresións 
culturais ten unha presenza destacada pola relación que o estudo das manifestacións artísticas 
e a evolución do pensamento e da cultura teñen na historia, e de maneira específica na 
historia da arte. A importancia que a materia ten para o desenvolvemento da competencia de 
sentido da iniciativa e espírito emprendedor evidénciase na dimensión conceptual desa 
competencia posta en relación con coñecementos de xeografía e historia económicas, pero 
tamén na dimensión máis procedemental dela. O desenvolvemento das competencias de 
comunicación lingüística e dixital, e de aprender a aprender, impregnan todo o currículo de 
Historia, pois presentan unha dimensión instrumental que nos obriga a telas presentes ao 
longo dos catro cursos de ESO. 

Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en 
contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais 
adquiridos. As competencias teñen tres compoñentes: un saber (un contido), un saber facer 
(un procedemento, unha habilidade, unha destreza…) e un saber ser ou saber estar (unha 
actitude determinada). As competencias básicas ou clave teñen as características seguintes:  

 

 Promoven o desenvolvemento de capacidadesmáis cá asimilación de contidos, aínda 
que estes sempre están presentes á hora de concretarse as aprendizaxes.  

 Teñen en conta o carácter aplicable das aprendizaxes, xa que se entende que unha 
persoa competente é aquela capaz de resolver os problemas propios do seu ámbito de 
actuación.  

 Baséanse no seu carácter dinámico, posto que se desenvolven de maneira progresiva e 
poden ser adquiridas en situacións e institucións formativas diferentes.  

 Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, posto que integran aprendizaxes 
procedentes de distintas disciplinas.  

Son un punto de encontro entre a calidadee a equidade, por canto que pretenden garantir 

unha educación que dea resposta ás necesidades reais da nosa época (calidade) e que sirva de 

base común a todos os cidadáns (equidade). As competencias clave ou básicas, é dicir, aqueles 

coñecementos, destrezas e actitudes que todos os individuos necesitan para o seu 

desenvolvemento persoal e educativo, ben como para a súa adecuada inserción na sociedade 

e no mundo laboral, xa deberon desenvolverse ao rematar o ensino obrigatorio. 

3.2.- NATUREZA DAS COMPETENCIAS CLAVE.  
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As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 
propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de 
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Considérase que “as competencias 
clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. En 
liña coa Recomendación 2006/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do 
Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, nestes decretos 
incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola UE para acadar o nivel básico 
que debe acadar todo o alumnado ao finalizar a ESO, coa súa aplicación específica nas materias 
de Xeografía e Historia, que se deben traballar en todas as materias do currículo:  

1. Competencia lingüística (CCL).Refírese á utilización da linguaxe como instrumento 
de comunicación oral e escrita en múltiples contextos, o que é aplicable á nosa materia, 
vinculados ás habilidades para representarse mentalmente, interpretar e comprender a 
realidade. O alumnado será capaz de utilizar o vocabulario específico da área de Xeografía e 
Historia para comprender e producir textos. Utilizará diferentes códigos e fontes de 
información e comunicación para xerar e interpretar ideas, hipóteses e preguntas  
desenvolvendo sempre un espírito crítico.  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT).Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións 
básicas, os símbolos e as formas de razoamento matemático. O alumnado será capaz de 
desenvolver procedementos de orientación, localización, observación e interpretación de 
espazos, paisaxes e a súa representación gráfica. Relacionará as posibilidades do medio natural 
e o desenvolvemento económico das sociedades e obterá conclusións de datos obxectivos 
amosando actitudes de respecto de cara ao medio natural.  

3. Competencia dixital. (CD). Comprende as habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar información, e a utilización das novas tecnoloxías para este labor. Inclúe as TIC que 
permiten aproveitar información e analizala de forma crítica mediante o traballo persoal 
autónomo ou ben en equipo. O alumnado será capaz de comprender e integrar a información 
nos esquemas previos de coñecemento. Buscará, seleccionará, rexistrará e analizará 
información utilizando diferentes fontes e tipos de linguaxe: textual, icónico, visual, sonoro, 
gráfico, etc. Procesará e xestionará e utilizará as novas tecnoloxías da información.  

4. Competencia social e cívica (CSC). Fai posible comprender a realidade social en que 
se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como 
participar na súa mellora. O alumnado desenvolverá a capacidade de participación e 
interacción que propicien habilidades básicas para participar na vida cívica. O alumnado 
coñecerá e asumirá os valores democráticos, desenvolverá o sentido de responsabilidade e de 
cumprimento das súas obrigas e será capaz de comprender e valorar a pluralidade e carácter 
evolutivo das sociedades actuais desde unha perspectiva tanto xeográfica como histórica. E 
desenvolverá un espírito crítico ante a inxustiza e a desigualdade social, apostando polo 
diálogo e a negociación como única vía de chegar a acordos.  

5. Conciencia e expresións culturais (CCEC).Supón comprender, apreciar e valorar 
criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas como parte do patrimonio dos 
pobos e implica a sensibilidade e o sentido estético para poder desfrutalas. O alumnado será 
capaz de recoñecer e analizar obras de arte relevantes e os seu autores co fin de apreciar o 
feito cultural e artístico, comprender a evolución do pensamento a través das manifestacións 
estéticas e a liberdade de expresión e valorar a importancia do diálogo cultural.  

6. Competencia para aprender a aprender (CAA). Implica dispoñer de habilidades para 
iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz 
e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades coa axuda de distintas 
estratexias de estudo, autoavaliación, de observación, planificación e selección da 
información. O alumnado desenvolverá a capacidade de aprender de forma continua e 
autónoma adquirindo as ferramentas que facilitan esa aprendizaxe como: facerse preguntas, 
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establecer metas alcanzables a curto prazo, adquirir responsabilidades e compromisos, ser 
capaz de traballar de xeito cooperativo e mediante proxectos, usar diferentes recursos e 
fontes de información e orientar os procesos de aprendizaxe ás nosas capacidades.  

7. Competencia para sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Supón ser 
capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou 
colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. O alumnado será 
capaz de manifestar un espírito autocrítico, a creatividade, a perseveranza e a toma de 
decisións xustas e responsables.  

8. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico (CIMF). É a 
habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais coma nos 
xerados pola acción humana. Tamén se relaciona co uso do método científico. Esta 
competencia, tan propia do ámbito da xeografía e historia, leva implícito ser consciente da 
influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu asentamento, a súa actividade, as 
modificacións que introducen as paisaxes resultantes, así como da importancia de que todos 
os seres humanos se beneficien do desenvolvemento e se manteña a solidariedade global e 
interxeracional. Isto fai posible comprender e tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que a actividade humana produce no medio natural seguindo criterios de economía e 
eficacia e utilizando valores e criterios éticos no uso e consumo dos recursos naturais. 

 
4.- CONCRECIÓN DOS CONTIDOS E DOS OBXECTIVOS. 

O currículo da área de Historia Contemporánea de 4º ESO agrúpase en varios bloques. 
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para o segundo 
ciclo (4º) da ESO. Indicamos  entre paréntese cada un dos obxectivos  que se deben conseguir, 
total ou parcialmente, neste curso. 

 
Bloque 1. O século XVIII en Europa ata 1789.  
 

1.1. Século XVIII en Europa: do feudalismo ao absolutismo e o parlamentarismo das 
minorías. Francia, Inglaterra, España e Galicia.(a, c, d, g, h, l, ñ) 

1.2. Ilustración. (f, h, l, n, ñ) 

1.3. Arte e ciencia en Europa no século XVIII. (f, g, l, n) 

Bloque 2. A era das revolucións liberais.  

2.1. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: bases ideolóxicas (liberalismo, 
nacionalismo e rexionalismo), económicas e sociais; principais consecuencias.(a, c, d, g, 
h, l) 

2.2. Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX: periodización e feitos principais. 
Restauración. Procesos unificadores e independentistas. O caso español. (a, c, d, g, h, l, 
ñ) 

Bloque 3. A Revolución Industrial.  

3.1. Revolución Industrial: concepto; factores económicos, sociais e ideolóxicos que a fan 
posible. (f, g, h, l) 

3.2. Revolución Industrial: desde Gran Bretaña ao resto de Europa. (g, h, l) 

3.3. Consecuencias da Revolución Industrial. Movemento obreiro (orixes, ideoloxías e formas 
de organización). (a, c, d, h, l, m) 

3.4. Discusión en torno ás características da industrialización en España e Galicia: éxito ou 
fracaso? (l, ñ) 

3.5. A ciencia no século XIX. (g, l, m) 
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Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial.  

4.1. O imperialismo no século XIX: concepto. (g, h, l) 

4.2. Imperialismo: causas, desenvolvemento e consecuencias. (g,l) 

4.3. Causas e consecuencias da Grande Guerra (1914-1918) ou I Guerra Mundial. (g, h, l) 

4.4. Revolución Rusa. (a, c, d, g, h, l) 

4.5. A arte no século XIX. (g, h, l, n) 

Bloque 5. A época de entreguerras(1919-1939).  

5.1. Período de entreguerras: do final da Gran Guerra ao crac do 29 e a Gran Depresión. (g, 
h, l) 

5.2. Fascismo italiano e nazismo alemán. (a, c, d, h, l) 

5.3. II República española e a Guerra Civil. (a, c, d, g, h, l) 

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

6.1.  Orixes da II Guerra Mundial. (g, l) 
6.2. Desenvolvemento da II Guerra Mundial: extensión, fases, formas de guerra e principais 

consecuencias. (g, h, l) 
6.3. O holocausto. (a, d, l) 

6.4. Nova xeopolítica mundial: Guerra Fría e plans de reconstrución posbélica. (g, h, l) 

6.5. Procesos de descolonización en Asia e África. (a, d, g, h, l) 

Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do bloque soviético.  

7.1.   Evolución dos bloques soviético e capitalista. O Welfare State. (a, d, g, h, l) 

7.2. Crise do petróleo (1973). (f,  g, h, l, m) 

7.3. Ditadura de Franco en España.(a, c, d, g, h, l, ñ) 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI 

8.1. Formas económicas e sociais do capitalismo no mundo. (a, d, g, l) 

8.2. Colapso dos réximes soviéticos e as súas consecuencias. (a, d, g, h, l) 

8.3. Transición política en España: da ditadura á democracia (1975-1982).(a, c, d,g, h, l, ñ) 

8.4. Camiño cara á Unión Europea: desde a unión económica a unha futura unión política 
supranacional. (a, c, d,g, h, l) 

Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios do XXI. 

9.1. A globalización económica: concepto e características. (e,g, h, l) 

9.2. Papel da revolución tecnolóxica na globalización. (e, f, g, h, l) 

9.3. Consecuencias da globalización. Relacións interrexionais; focos de conflito. (e, g, h, l, m, 
ñ) 

Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a 

Xeografía.  

10.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia e a xeografía. (g, h, l, 
ñ) 

10.2. Cambio e continuidade. (f, l, ñ)  

10.3.   Tempo histórico. (f, l, ñ) 
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10.4.   Vocabulario histórico e artístico: Idade Contemporánea. (h, l, ñ) 

6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS 
CLAVE 
 
4º ESO. (Indicamos cun * os estándares de aprendizaxe mínimos) 
Bloque1.OséculoXVIIIenEuropaata1789. 

 

1.1. Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e 
económico. 
1.1.1. Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o absolutismo e o 

parlamentarismo.* (CSC, CAA, CCL) 
1.1.2. Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.* (CSC, CAA, 

CCL) 
1.2. Coñecer o alcance da Ilustración como novo movemento cultural e social en Europa e en 

América. 
1.2.1. Describe as características da cultura da Ilustración e as implicacións que ten 

nalgunhas monarquías.* (CSC, CCEC, CCL) 
1.3. Coñecer os avances da revolución científica desde os séculos XVII e XVIII. 

1.3.1. Aprecia os avances científicos e a súa aplicación á vida diaria, e contextualiza o 
papel dos científicos na súa propia época.* (CSC, CAA, CMCCT) 

1.3.2. Comprende as implicacións do empirismo e o método científico nunha 
variedade de áreas. (CSC, CMCCT) 

Bloque2.Aeradasrevoluciónsliberais. 

2.1. Comprender o alcance e as limitacións dos procesos revolucionarios dos séculos XVIII e 
XIX. 
2.1.1. Sopesa as razóns dos revolucionarios para actuar como o fixeron*. (CSC, CAA, 

CCL) 
2.1.2. Recoñece, mediante a análise de fontes de diversas épocas, o valor destas non 

só como información senón tamén como evidencia para os/as historiadores/as.* 
(CSC, CAA, CCL) 

2.2. Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América 
nos séculos XVIII e XIX. 
2.2.1. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 

burguesas da primeira metade do século XIX, acudindo a explicacións causais, e 
sinala os proles e os contras.* (CSC, CAA, CCL) 

2.2.2. Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións 
burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e 
os contras.* (CSC, CAA, CCL) 

2.2.3. Discute as implicacións da violencia empregando diversos tipos de fontes. (CSC, 
CAA, CCL) 

Bloque 3. A Revolución Industrial. 

3.1. Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal. 
3.1.1. Analiza os proles e os contras da primeira Revolución Industrial en Inglaterra.* 

(CSC, CAA, CCL) 
3.2. Analizar as vantaxes e os inconvenientes de ser un país pioneiro nos cambios. 

3.2.1. Analiza e compara a industrialización de diferentes países de Europa, América e 
Asia, nas súas distintas escalas temporais e xeográficas. (CSC, CAA, CCL) 

3.2.2. Compara o proceso de industrialización en Inglaterra e nos países nórdicos. 
(CSC, CAA, CCL) 
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3.3. Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo. 
3.3.1. Explica a situación laboral feminina e infantil nas cidades industriais.* (CSC, CCL, 

CSIEE) 
3.4. Analizar a evolución dos cambios económicos en España e en Galicia, a raíz da 

industrialización parcial do país. 
3.4.1. Especifica algunhas repercusións políticas como consecuencia dos cambios 

económicos en España.* (CSC) 
3.5. Coñecer os principais avances científicos e tecnolóxicos do século XIX, e a súa relación 

coas revolucións industriais. 
3.5.1. Elabora un eixe cronolóxico, diacrónico e sincrónico, cos principais avances 

científicos e tecnolóxicos do século XIX. (CSC, CAA, CMCCT) 

Bloque 4. O imperialismo do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. 

4.1. Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no 

mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX. 

4.1.1. Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que 

influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.* (CSC, 

CAA, CCL) 

4.1.2. Elabora discusións sobre eurocentrismo e a globalización. (CSC, CAA, CCL) 

4.2.  Establecer xerarquías causais (aspecto e escala temporal) da evolución do imperialismo. 

4.2.1. Sabe recoñecer cadeas e interconexións causais entre colonialismo, 

imperialismo e a Gran Guerra de 1914.* (CSC, CAA) 

4.3. Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa 

Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles. 

4.3.1. Diferenza os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I 

Guerra Mundial.* (CSC, CAA) 

4.3.2. Analiza o novo mapa político de Europa.* (CSC, CAA) 

4.3.3. Describe a derrota de Alemaña desde a súa propia perspectiva e desde a dos 

aliados.* (CSC, CAA, CCL) 

4.4. Esquematizar a orixe, o desenvolvemento e as consecuencias da Revolución Rusa. 

4.4.1. Contrasta algunhas interpretacións do alcance da Revolución Rusa na súa época 

e na actualidade.* (CSC, CAA, CCL) 

4.5. Relacionar movementos culturais como o romanticismo, en distintas áreas, e recoñecer 

a orixinalidade de movementos artísticos como o impresionismo, o expresionismo e 

outros "ismos" en Europa. 

4.5.1. Comenta analiticamente cadros, esculturas e exemplos arquitectónicos da arte 

do século XIX.* (CSC, CAA, CCL, CCEC) 

4.5.2. Compara movementos artísticos europeos e asiáticos. (CSC, CAA, CCL, CCEC) 

Bloque 5. A época de entreguerras (1919-1939). 

5.1. Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do 

período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas 

explicacións históricas sobre esta época. 

5.1.1. Analiza interpretacións diversas de fontes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia.* (CSC, CAA, CCL) 

5.1.2. Relaciona algunhas cuestións concretas do pasado co presente e as posibilidades 
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do futuro, como o alcance das crises financeiras de 1929 e de 2008.* (CSC, CAA) 

5.1.3. Discute as circunstancias da loita polo sufraxio da muller.* (CSC, CAA, CCL) 

5.2. Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa. 

5.2.1. Explica diversos factores que fixeron posible o auxe do fascismo en Europa.* 

(CSC,  CCL) 

5.3. Coñecer as tensións que levaron en España á proclamación da II República e ao 

estoupido da Guerra Civil. 

5.3.1. Explica as principais reformas durante a II República española, e reaccións a 

elas.* (CSC, CCL) 

5.3.2. Explica as causas da Guerra Civil española no contexto europeo e internacional.* 

(CSC, CAA, CCL) 

 

Bloque 6. As causas e consecuencias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

6.1. Coñecer as causas da II Guerra Mundial. 

6.1.1. Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras 

segundo as narrativas).* (CSC, CAA) 

6.2. Coñecer os principais feitos da II Guerra Mundial, diferenciar as escalas xeográficas 

nesta guerra (europea e mundial) e entender o concepto de guerra total. 

6.2.1. Sitúa nun mapa as fases do conflito.* (CSC, CAA) 

6.2.2. Dá unha interpretación de por que rematou antes a guerra europea que a 

mundial. (CSC, CAA, CCL) 

6.2.3. Elabora unha narrativa explicativa das causas e as consecuencias da II Guerra 

Mundial, a distintos niveis temporais e xeográficos.* (CSC, CAA, CCL) 

6.3. Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas 

consecuencias. 

6.3.1. Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.* (CSC) 

6.4. Comprender o concepto de Guerra Fría no contexto de despois de 1945 e as relacións 

entre os dous bloques, os EEUU e a URSS. 

6.4.1. Utilizando fontes históricas e historiográficas, explica algúns dos conflitos 

enmarcados na época da Guerra Fría.* (CSC, CAA, CCL) 

6.4.2. Describe as consecuencias da guerra de Vietnam. (CSC, CAA, CCL) 

6.5. Organizar os feitos máis importantes da descolonización de posguerra no século XX e 

comprender os límites da descolonización e da independencia nun mundo desigual. 

6.5.1. Describe os feitos relevantes do proceso descolonizador.* (CSC,  CCL) 

6.5.2. Distingue entre contextos diferentes do mesmo proceso, por exemplo, África 

subsahariana (anos 50 e 60) e a India (1947).* (CSC, CAA) 

Bloque 7. A estabilización do capitalismo e o illamento económico do bloque soviético. 

7.1. Entender os avances económicos dos réximes soviéticos e os perigos do seu illamento 
interno, así como os avances económicos do Welfare State en Europa. 
7.1.1. Explica os avances dos réximes soviéticos e do Welfare State en Europa.* (CSC, 

CAA, CCL) 
7.1.2. Recoñece os cambios sociais derivados da incorporación da muller ao traballo 

asalariado.* (CSC) 
7.2. Comprender o concepto de crise económica e a súa repercusión mundial nun caso 
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concreto. 
7.2.1. Compara a crise enerxética de 1973 coa financeira de 2008.* (CSC, CAA, CCL) 

7.3. Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra Civil, e 
como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975. 
7.3.1. Coñece a situación da posguerra e a represión en España e Galicia, así como as 

fases da ditadura de Franco.* (CSC) 
7.3.2. Discute como se entende en España e en Europa o concepto de memoria 

histórica. (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 8. O mundo recente entre os séculos XX e XXI. 

8.1. Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a nivel 
mundial. 
8.1.1. Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político 

europeo desa época. (CSC, CAA) 
8.1.2. Comprende os pros e contras do estado do benestar.* (CSC) 

8.2. Coñecer as causas e as consecuencias inmediatas do colapso da URSS e outros réximes 
socialistas. 
8.2.1. Analiza aspectos políticos, económicos e culturais dos cambios producidos tralo 

colapso da URSS.* (CSC, CAA, CCL) 
8.3. Coñecer os principais feitos que conduciron ao cambio político e social en España 

despois de 1975, e sopesar distintas interpretacións sobre ese proceso. 
8.3.1. Compara interpretacións sobre a Transición española nos anos setenta do século 

XX e na actualidade. (CSC, CAA, CCL) 
8.3.2. Enumera e describe algúns dos principais fitos que deron lugar ao cambio na 

sociedade española da transición: coroación de Juan Carlos I, lei para a reforma 
política de 1976, lei de amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituíntes, 
aprobación da Constitución de 1978, primeiras eleccións xerais, creación do 
Estado das autonomías, etc.* (CSC, CCL) 

8.3.3. Analiza o problema do terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO,  
etc.): a xénese e a historia das organizacións terroristas, a aparición dos 
primeiros movementos asociativos en defensa das vítimas, etc. (CSC, CAA, CCL) 

8.4. Entender a evolución da construción da Unión Europea. 
6.4.1. Discute sobre a construción da Unión Europea e do seu futuro.* (CSC, CCL, CAA) 

Bloque 9. A revolución tecnolóxica e a globalización a finais do século XX e principios do XXI. 

9.1. Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores. 
9.1.1. Procura na prensa novas dalgún sector con relacións globalizadas, e elabora 

argumentos a favor e en contra.* (CSC, CD, CCL, CSIEE, CAA) 
9.1.2. Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización. (CSC, CCL, CAA) 

9.2.  Identificar algúns dos cambios fundamentais que supón a revolución tecnolóxica. 
9.2.1. Analiza algunhas ideas de progreso e retroceso na implantación das recentes 

tecnoloxías da información e da comunicación, a distintos niveis xeográficos. 
(CSC, CCL, CD, CAA) 

9.3. Recoñecer o impacto destes cambios a nivel local, autonómico, estatal e global, 
previndo posibles escenarios máis e menos desexables de cuestións ambientais 
transnacionais, e discutir as novas realidades do espazo globalizado. 
9.3.1. Crea contidos que inclúen recursos como textos, mapas e gráficos, para 

presentar algún aspecto conflitivo das condicións sociais do proceso de 
globalización. (CSC, CD, CCL, CMCCT, CAA, CSIEE) 
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Bloque 10. A relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da Historia e a 

Xeografía. 

10.1. Recoñecer que o pasado non está “morto e enterrado”,  senón que determina o 
presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles. 
10.1.1. Formula posibles beneficios e desvantaxes para as sociedades humanas e para o 

medio natural dalgunhas consecuencias do quecemento global, como o desxeo 
do Báltico.* (CSC, CMCCT, CAA, CCL) 

10.1.2. Sopesa como unha Europa en guerra durante o século XX pode chegar a unha 
unión económica e política no século XXI. (CSC, CAA) 

10.1.3. Compara (nun aspecto ou en varios) as revolucións industriais do século XIX coa 
revolución tecnolóxica de finais do século XX e principio do XXI. (CSC, CMCCT, 
CAA) 

10.2. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, diferenciando períodos que 
facilitan o seu estudo e a súa interpretación. 
10.2.1. Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, 

utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.* 
(CSC, CMCCT) 

10.2.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. (CSC, CMCCT) 
10.3. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no 

tempo (diacronía e sincronía). 
10.3.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. 

(CSC, CMCCT) 
10.4. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto 

adecuado. 
10.4.1. Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e artístico necesario.* (CSC, CCl) 
 
7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS. 

 
O libro de texto será un punto de referencia clave e un material de traballo de uso 

diario. O Departamento seleccionou o seguinte libro de texto: 
 

- Historia. 4º ESO. Serie Descubre. Santillana Obradoiro.2016. ISBN: 978-84-680-4026-4 

Entre os recursos didácticos que os profesores poderán utilizar están:  

 A explicación do profesor e, se non fose imprescindible, mellor que o propio alumnado 
vaia progresando na autoaprendizaxe. 

 Recursos fotocopiables da proposta didáctica da editorial coa que traballaremos neste 
curso, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación, así como para as 
posibles adaptacións curriculares que haxa nos diferentes grupos.  

 Anuarios, mapas, atlas e revistas especializadas. 

 Noticias e artigos de prensa sobre asuntos candentes (conflitos bélicos, envellecemento 
da poboación, migracións, etc) para seren analizados con sentido crítico, procurando 
alertar sobre posibles manipulacións, ideoloxización ou subxectivismo das fontes.  

 Fotocopias de textos, gráficas, cadros, etc.  para comentalos.  

 Dicionarios. 

 Ver emisións televisivas (documentais, informativos, entrevistas, debates…) sobre 
temas de interese social, histórico, xeográfico, antropolóxico… 
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 Propoñer/proxectar e comentar filmes relacionados cos coñecementos 
correspondentes ás unidades didácticas programadas.   

 Utilización de imaxes –de historia e/ou arte– para motivar ao alumnado.  

 Actividades de traballo con cuestións guiadas e información básica.  

 Insistir na práctica dos debates que, á parte de motivalos, serve para: reflexionar, 
relacionar, consolidar coñecementos adquiridos, recapitular, opinar, respectar 
opinións e sacar conclusións sobre aspectos previamente traballados individualmente 
ou en grupo.  

 Bibliografía de consulta na biblioteca escolar.  

 O uso das TICe toda a información que delas se pode extraer; libros de texto de varias 
editoriais, libros específicos de xeografía, historia, arte, … a nivel mundial, español e da 
nosa comunidade.  

 Traballar con distintas páxinas web de contido de Historia Contemporánea. 
 

8.- TEMPORALIZACIÓN  DOS  CONTIDOS DE 4º ESO. 
 
1ª AVALIACIÓN (PRIMEIRO TRIMESTRE)  (sesións estimadas: 34) 
 
Tema 0. Introdución á Historia (1 sesión).  
 
Tema 1. A crise do Antigo Réxime. (5 sesións) 

o O Antigo Réxime. 
o As formas de goberno a comezos do século XVIII. 
o A Ilustración e a crítica do Antigo Réxime. 
o A Guerra de Sucesión. 
o O despotismo ilustrado en España. 
o Galicia no século XVIII. 

 
Tema 2. Revolucións liberais e nacionalismos. (8 sesións) 

o A Revolución americana. 
o comezo da Revolución francesa. 
o A radicalización da Revolución. 
o A Europa napoleónica. 
o A Restauración. 
o Novas ondas revolucionarias. (1820-1848). 
o Os nacionalismos. A unificación de Italia. 
o A unificación de Alemaña. 

 
Tema 3. A Revolución Industrial e os cambios sociais. (8 sesións) 

o A orixe da Revolución Industrial. 
o A Primeira Revolución Industrial. 
o A revolución dos transportes. 
o A Segunda Revolución Industrial. 
o A expansión da Revolución Industrial. 
o Os efectos da industrialización na poboación. 
o A sociedade de clases. As clases altas. 
o As clases medias e baixas. 
o Nacemento do movemento obreiro. 

 
Tema 4. España no século XIX. (4 sesións) 

o A Guerra da Independencia (1808-1814). 
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o As Cortes de Cádiz (1810-1814). 
o O reinado de Fernando VII (1814-1833). 
o A independencia das colonias hispanoamericanas. 
o Isabel II e a construción do Estado liberal (1833-1868). 
o Sexenio Democrático (1868-1874). 
o A Restauración (1875 – 1898). 
o A Revolución Industrial en España. 
o As transformacións sociais. 
o Galicia no século XIX. 

 
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución. (6 sesións) 

- As grandes potencias na segunda metade do século XIX. 
- Os factores do Imperialismo. 
- Os grandes imperios coloniais. 
- A administración colonial e os seus efectos. 
- A orixe da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra. 
- O desenvolvemento da guerra. 
- As consecuencias da I Guerra Mundial. 

 
2 sesións estimadas para avaliación. 
 
2ª AVALIACIÓN (SEGUNDO TRIMESTRE) (sesións estimadas: 33) 
 
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución (continuación). (1 sesión e media) 

- As orixes da Revolución rusa. 
- As revolucións de 1917 e a guerra civil en Rusia. 

 
Tema 6. O mundo de entreguerras. (9 sesións e media) 

o A fráxil recuperación dos anos vinte. 
o A Gran Depresión dos anos trinta. 
o O ascenso dos totalitarismos. 
o A Italia fascista. 
o As orixes do nazismo. 
o A Alemaña nazi: un réxime totalitario. 
o A formación da URSS (1922-1929). 
o A ditadura de Stalin (1929-1953). 

 
Tema 7. A Segunda Guerra Mundial. (8 sesións) 

o As causas e o detonante da guerra. 
o A ofensiva do Eixe (1939-1942). 
o A vitoria aliada (1942-1945). 
o O Holocausto. 
o A organización da paz. 
o As consecuencias da guerra. 

 
Tema 8. España: da crise do 98 á Guerra Civil. (4 sesións) 

o O desastre do 98. 
o A crise da Restauración (1902—1931). 
o O triunfo da República e o Bienio Reformista (1931-1933). 
o O Bienio Conservador e a Fronte Popular (1933-1936). 
o A Guerra Civil (1936 – 1939). 
o A vida cotiá durante a guerra. 
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o As consecuencias da Guerra Civil. 
o Galicia no primeiro terzo do século XX. 

 
Tema 9. A Guerra Fría. (8 sesións) 

o A xénese da Guerra Fría. 
o Os bloques da Guerra Fría. 
o Dos inicios á coexistencia pacífica (1947-1953). 
o Da coexistencia pacífica á crise dos mísiles (1953-1962). 
o Da máxima tensión á crise económica de 1973 (1963-1973). 
o O rebrote e o final da Guerra Fría (1973-1991). 

 
2 sesións estimadas para avaliación. 
 
3ª AVALIACIÓN (TERCEIRO TRIMESTRE) (sesións estimadas: 26) 
 
Tema 10. A Descolonización e o Terceiro Mundo. (8 sesións) 

o A descolonización. 
o A descolonización de Asia e Oceanía. 
o Oriente Próximo. 
o A descolonización de África. 
o O nacemento do Terceiro Mundo. 

 
Tema 11. O mundo desde 1945 ata a actualidade. (10 sesións) 

o Europa Occidental: democracia e cambio social. 
o A Unión Europea, unha iniciativa orixinal. 
o Estados Unidos, unha gran potencia. 
o Europa do Leste: a URSS e as democracias populares. 
o A desaparición do bloque comunista. 
o O desenvolvemento de Asia oriental. 
o Tensións e conflitos en América Latina. 
o As potencias emerxentes no século XXI. 
o O mundo islámico, un espazo de tensión. 
o O mundo actual: un mundo globalizado. 
o Retos e problemas do século XXI. 

 
Tema 12. España: da ditadura á democracia. (5 sesións) 

o Os primeiros anos do franquismo (1939-1949). 
o Afianzamento do réxime e desarrollismo (1950-1973). 
o O final da ditadura (1973-1975). 
o Unha transición sen ruptura. 
o A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías. 
o Os Gobernos do PSOE (1982-1996). 
o Os Gobernos do PP-PSOE (1996-2015). 
o Cambios económicos e sociais na España democrática. 
o Galicia no franquismo e na actualidade. 

 
3 sesións estimadas para avaliación. 
 
9.- METODOLOXÍA. 

 
A metodoloxía máis axeitada para esta etapa educativa é a baseada no construtivismo, 

é dicir, unha metodoloxía activa, de forma que o alumnado vaia elaborando a súa propia 
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aprendizaxe baseándose no material (actividades e traballos) e as informacións que lle 
proporcionen os profesores para as distintas unidades didácticas de modo que se favoreza o 
seu desenvolvemento competencial, fomente a súa curiosidade e amplíe os seus 
coñecementos. Trátase dunha metodoloxía participativa, de carácter comprensivo polo que a 
explicación doprofesoradoserá unha ferramenta máis no proceso de aprendizaxe do 
alumnado, pero non a única, para que o alumno poida ser ativo e autónomo na sua 
aprendizaxe.  

Nesta idade dos 15-16 anos é preciso tamén ter en conta os estudos de Piaget sobre o 
desenvolvemento cognitivo, polo tanto, para manter a atención do alumnado, convén alternar 
a explicación da profesora coa realización de actividades por parte dos/as alumnos/as na 
mesma sesión. Dadas as características da materia o material máis axeitado está composto por 
compoñentes visuais: mapas temáticos históricos, políticos, económicos, táboas estatísticas, 
gráficos, documentos históricos, económicos e artísticos, fotografías, esquemas, diagramas, 
táboas, etc., básicos para a nosa materia, non só porque vivimos na era da tecnoloxía e 
formamos parte dunha cultura evidentemente visual, senón porque as imaxes son unha peza 
fundamental da aprendizaxe, pois é posíbel que poidamos lembrar o 40% do que escoitamos 
fronte ao 80% do que vemos. Este material procederá fundamentalmente do libro de texto. Os 
profesores prepararán o material, seleccionarán as actividades que o alumnado terá que 
realizar e elaborará en caso necesario material complementario ao do libro e que o alumnado 
deberá realizar. Os profesores farán un seguimento do traballo de cada un dos/as alumnos/as, 
orientándoos/as, e resolvendo as dúbidas que puidesen presentar. Unha vez que os/as 
alumnos/as realizaran as ditas actividades procederase á posta en común dos resultados, á 
corrección dos exercicios realizados e a fixar conclusións obtidas entre profesores e alumnado, 
que serán recompiladas e esquematizadas polos profesores, que completarán coas  súas 
explicacións aqueles aspectos que consideren necesario. Esta metodoloxía eminentemente 
práctica combinarase con explicacións dos profesores daqueles contidos que mellor se 
adapten a este método tradicional, así a metodoloxía será variada, o alumnado desenvolverá 
procedementos como a sintetización do explicado pola profesora e non se terá que renunciar a 
un bo número de contidos en aras de utilizar unha determinada metodoloxía.  

As TIC tamén son importantes como alternativas á busca de información e é 
fundamental na nosa materia e recorrerase a elas sempre que se considere axeitado. Ditas 
posibilidades incrementáronse co establecemento nas aulas de material e a dotación nelas de 
encerados dixitais. No ensino activo e de indagación deben incluírse os traballos en grupo 
dentro da aula. Este tipo de actividade require un control rigoroso do traballo por parte do 
profesorado, que terá que avaliar os resultados obtidos polos distintos membros do equipo. É 
aconsellable que o profesorado fixe con antelación que se vai avaliar e llo comunique 
previamente ao alumnado.  

Un obxectivo é que o alumnado domine, ao final do curso, un vocabulario específico 
da materia de  Historia Contemporánea de 4º ESO. O vocabulario básico, saber definir, ten que 
habilitalo para resolver, argumentar e explicar as diferentes cuestións históricas, económicas, 
artísticas, etc., ben como para profundar nesta materia no futuro (HMC de 1º Bacharelato, 
Historia de España de 2º Bac.). A adquisición  progresiva do vocabulario da materia de 4º ESO 
realizarase do máis simple ao máis complexo, establecendo unha gradación da dificultade nos 
mesmos temas ao longo deste ano académico. Ao final de cada unidade haberá actividades de 
síntese, a través das cales o alumnado reafirmará o xa estudado. 

Utilizarase na medida do posible o contorno próximo nos temas relacionados coa 
Historia ou a Arte, e a contextualización dos períodos históricos no estudo de toda esta 
materia de fin de etapa, fin do 2º ciclo do ESO. Por iso é fundamental a utilización de eixes 
cronolóxicos, esquemas e resumos.  

Na formulación da materia destacan os seguintes aspectos desde o punto de vista 
didáctico: 
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O enfoque básico: o interese pola comprensión do noso mundo. Un dos obxectivos 
clave da Historia é que o alumnado comprenda como é o mundo en que vivimos no séc. XXI, as 
causas que provocaron e provocan as grandes desigualdades sociais e económicas entre os 
Estados e dentro dos mesmos e os conflitos que estes feitos históricos, sociais, económicos e 
políticos continúan a provocar. Tamén se intenta favorecer a empatía, a comprensión e o 
respecto do alumnado con/polas culturas e mentalidades diferentes da propia e a súa 
comprensión dos problemas das guerras civís e entre Estados, ligadas á apropiación dos 
recursos e ao controlo xeoestratéxicos, etc. no mundo actual do séc. XXI.  

Na Historia preséntanse os feitos, obxectos, usos e costumes do pasado como raíces 
de moitos dos procesos actuais e dos elementos da nosa vida cotiá.  

Ao comezo das unidades mostraráselle ao alumnado distintas fontes, a través das cales 
descobren o contido concreto sobre o que versa o tema: noticias de actualidade, fontes 
específicas e traballos especializados, cine, libros, ligazóns de internet...  

Posteriormente expóñense os contidos do tema, e preséntaselles unha interrogante 
que motive o seu interese por iniciar o estudo. Estas páxinas complétanse con actividades 
sobre coñecementos previos e a súa aplicación para resolver un problema cotián, pór forma a 
desenvolver a curiosidade e o pensamento crítico dos estudantes no estudo da Historia 
contemporánea.  

A organización en tarefas. O traballo do alumnado está organizado en tarefas. A tarefa 
é unha unidade de aprendizaxe, con obxectivos e contidos específicos de “saber” e “saber 
facer”. Por iso, cada tarefa está composta dun texto expositivo e de documentos gráficos e 
textuais para que o alumnado poida exercitarse no traballo dos principais procedementos da 
aprendizaxe da Historia.  

A tarefa desenvólvese con información e actividades, cunha pregunta que presenta a 
cuestión principal da aprendizaxe. As actividades refírense á tarefa, aínda que ocasionalmente 
se traballen aspectos relacionados con outras tarefas. As actividades que teñen un carácter 
máis xeral resérvanse para o final da unidade.  

A información acompáñase de actividades que reforzan a aprendizaxe das principais 
ideas e relacións relativas ás etapas e feitos históricos, e de outras actividades que tratan 
sobre algún aspecto polémico ou de aplicación á localidade, á comunidade autónoma, a 
Europa, en xeral, e aos restantes continentes. Aos documentos poderá estar asociada unha 
ficha con cuestións que orienten e dirixan a análise dos mapas temáticos, dos gráficos, das 
fotos e dos textos presentados relativos á unidade didáctica que está a ser estudada e 
explicada.  

As actividades poden presentarse a partir de dúas maneiras distintas de acceder á 
información: un texto expositivo, breve, sinxelo e moi estruturado; e unha investigación, 
baseada na análise e interpretación de documentos de diverso tipo: textos de época, de 
historiadores ou dos medios de comunicación; mapas, gráficos, obras de arte, caricaturas, etc. 
A observación sistemática de documentos e a emisión de hipóteses e conxecturas sobre as 
informacións aproximan ao alumnado ao método científico en Ciencias Sociais.  

O sistema de actividades facilita a claridade nos obxectivos, a avaliación formativa e a 
atención á diversidade. Ademais, esta maneira de presentar a aprendizaxe rompe en gran 
medida cos sistemas de ensino-aprendizaxe habituais, que presentan, en primeiro lugar, a 
información e a seguir as actividades de aprendizaxe, a poderse utilizar unha dobre 
posibilidade metodolóxica: ir do concepto á práctica ou da práctica ao concepto.  

 
Na materia de Historia pode ser moi útil utilizar varios métodos didácticos, 

mesturándoos, dependendo das actividades deseñadas ao respecto: interrogativo 
(preguntarlle frecuentemente ao alumnado conforme avanzamos no desenvolvemento de 
cada unidade didáctica, é unha boa forma de coñecer o punto de partida e animalos a 
participar); indutivo (partindo de análises de fenómenos ou manifestacións particulares 
chegamos á xeneralización); dedutivo (aplicar a fenómenos concretos proposicións de carácter 
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xeral), investigativo (propiciar procesos de busca e elaboración de informacións para favorecer 
a construción de novos coñecementos) e dialéctico (chegar a conclusións tras sucesivas fases 
de análise e síntese entre todos).  

No desenvolvemento das sucesivas unidades didácticas terase en conta: diagnóstico 
inicial, traballo individual, traballo en grupo. Postas en común para fomentar actitudes de 
colaboración e participación dos/as alumnos/as. Debates entre os distintos grupos coa dobre 
intención de sacar conclusións e saber respectar opinións alleas.  

Os pasos previstos ao pór en práctica calquera método dos sinalados son estes: 
observación, descrición, explicación, dedución, aplicación e obtención de conclusións. Polo 
tanto, propiciarase e fomentarase: o esforzo e a dedicación do alumnado ao estudo, a 
detección de ideas previas do alumnado, a memorización comprensiva, o traballo en equipo, a 
participación activa en clase cunha actitude dilixente, de tolerancia e respecto, dominio dos 
contidos conceptuais e procedementais, estreitamente interligados entre si, elaboración polo 
alumnado das súas propias conclusións e a práctica do análise, a síntese e a esquematización. 
Todo iso orientado a que o alumnado acade as competencias da etapa.  

A metodoloxía, a poñer en práctica tendo en conta a ratio alumnado/aula, tentará 
adaptarse ás características de cada alumno/a, de acordo coa necesaria atención á 
diversidade, favorecendo a súa capacidade de aprender por si mesmo e traballar en equipo. 
Naqueles casos en que concorran circunstancias especiais e as medidas ordinarias sexan 
insuficientes, realizaranse adaptacións curriculares, a tentar superar a ratio excesiva. Hai que 
ter en conta as diferenzas de maduración entre o alumnado do segundo ciclo (4º). En xeral, 
neste curso xa posúe unha maior autonomía na execución de tarefas; aínda que se controlarán 
as actividades e o traballo, o control do profesorado non será tan rigoroso. Nestes cursos será 
clave que o alumnado desenvolva o espírito crítico que lle permita cuestionar a información 
recibida, ben como os bulos e fake news que proliferan nas TIC na nosa sociedade, e contribúa 
a facer do alumnado cidadáns e cidadás responsables e decididos/as partidarios/as da 
igualdade, da xustiza e do respecto polos seres humanos e pola cidadanía, sen discriminacións 
por motivos de sexo, tipo de sexualidade, raza, relixión, ideoloxía, etc. 

Utilizarase nas explicacións e nas actividades que correspondan aos contidos e aos 
estándares de aprendizaxe o libro de texto, tanto en papel, como en versión dixital, tentando 
que o alumnado desenvolva as competencias clave. As competencias social e cívica e de 
comunicación lingüística serán fundamentais, dado que a Historia é unha ciencia social 
interdisciplinar, onde a comprensión e participación no entorno resultan necesarias e a lectura 
comprensiva e a expresión escrita xogan un importante papel na asimilación dos 
coñecementos a través dos conceptos da Historia. 

Por último, por cuestións de tempo e de volume da materia, nos núcleos 
correspondentes á Historia de España, existirá un maior apoio na aula virtual ao non poder 
afondar nela como nos apartados de Historia universal, adaptando ás posibilidades deste nivel 
a clase invertida. 

 
10.- AVALIACIÓN. 
10.1.- AVALIACIÓN INICIAL.  

Durante as primeiras semanas de clase daráselle ao alumnado un cuestionario inicial 
(probas obxectivas, probas de interpretación de datos) para a avaliación de coñecementos 
previos, e avaliar contidos conceptuais e procedmentais, elaborado polo Departamento. Se o 
profesorado o considera necesario, poderá realizarse unha proba sobre aspectos concretos e 
xerais dos contidos que poidan servir como base para o posterior desenvolvemento da materia, 
incidindo nas competencias instrumentais, como interpretación de gráficos, explicación de feitos 
históricos, realización de sínteses, esquemas, etc. Ademais, intentarase detectar a predisposición 
e interese, motivación, que poida existir sobre a materia de Historia Contemporánea de 4º ESO 
ou o que espera da mesma para facilitar a aprendizaxe significativa.  
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Unha vez realizada, os resultados permitirannos apreciar se, aínda con posibles lagoas, o 
nivel é aceptable, sobre todo no que fai referencia ao dominio de procedementos que resultan 
básicos especialmente para o estudo da Historia como: localización, análise de gráficos, etc. Por 
iso, o Departamento prestará especial atención a estes procedementos durante o curso coa 
finalidade de solucionar ditas deficiencias. Da mesma maneira, poderán detectarse problemas 
para a comprensión de textos e para a correcta expresión escrita e, posto que estas capacidades 
nos parecen fundamentais, prestaráselles especial atención durante o curso. Os resultados 
indicarannos que aspectos da aprendizaxe da Historia necesitan ser mellorados, en cales hai que 
incidir e que aprendizaxes de anos anteriores non están suficientemente adquiridos por unha 
parte do alumnado. A partir da análise dos resultados da avaliación inicial, adaptarse a 
programación ou a adaptación da mesma aos diferentes grupos de 4º ESO. 
 
10.2.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos, os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe mínimos programados para 4º ESO e 
mediante o deseño de actividades baseadas neses criterios, que fan referencia aos distintos 
tipos de contidos e procedementos que o alumnado de 4º ESO virá a dominar durante o 
presente curso escolar. 

A avaliación será continua e personalizada, para que así se cumpra cunha función 
formativa; que nos permita coñecer se o alumnado atinxiu, e en que medida, as aprendizaxes 
programadas, e terá tamén un carácter de diagnóstico, co obxectivo de detectar o nivel de 
progreso do alumnado e as súas posibles insuficiencias ou dificultades na asimilación dos 
coñecementos e no dominio dos procedementos relativos ás unidades didácticas, e sumativa, 
para determinar as aprendizaxes obtidas polo alumnado ao final de cada trimestre. Avaliarase 
o proceso de aprendizaxe do alumnado a través do traballo diario desenvolvido na aula, no 
que coñecemos como avaliación do proceso e, por último, a avaliación final nos permitirá 
medir os resultados obtidos ao finalizar o curso. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe empregaremos os seguintes procedementos de 
avaliación: 

 
- Observación sistemática cos seguintes instrumentos: lista de control de frecuencia ás 

aulas e anotacións de clase. 
- Análise das producións do alumnado nos seguintes instrumentos: sínteses, caderno de 

clase, resolución de actividades e problemas, investigacións. 
- Intervencións orais do alumnado cos instrumentos seguintes: respostas, posta en 

común, intervencións durante a clase, exposicións, presentacións, etc. 
- Probas específicas cos instrumentos seguintes: obxectivas, abertas, interpretación de 

datos, exposición dun tema, resolución de exercicios e problemas. As probas que se 
realicen ao longo do curso poderán ser de carácter oral e/ou escrito, dado o número 
de alumnos/as por aula. Realizaranse unha ou dúas probas escritas por avaliación, 
podendo realizarse tamén probas de menor puntuación (fichas de visionado de 
películas, documentais, lecturas…), co obxecto de rexistrar o traballo cotián do 
alumnado.  

- Seguimento do traballo diario na aula e a participación do alumnado. 
 

En canto ás probas, debemos ter en conta que canto maior e máis variado sexa o 
número e tipos utilizados, máis fiabilidade poderá vir a ter a avaliación; as probas escritas 
poderán ser:de desenvolvemento, con varias cuestións, o profesorado poderá decidir se o 
alumnado pode escoller entre varias cuestións, en que se valorarán os contidos conceptuais e 
procedimentais esixibles segundo a programación, así como a súa capacidade para estruturar 
con coherencia a información, argumentar con lóxica, tomar en consideración distintas 
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informacións e opinións, sintetizar e valorar as súas achegas; decarácter obxectivo, de 
exercicios de aplicación e de preguntas concretas(como de correspondencia e asociación). 
descrición e explicación de mapas temáticos relativos ás unidades didácticas; interpretación de 
gráficas de todo tipo (lineais, de barras, ...); explicación de feitos históricos, buscando causas e 
consecuencias, situándoos no seu contexto histórico e mesmo cronolóxico; observar e 
comentar imaxes relativas a acontecementos históricos ou da arte. En canto ás probas orais, 
estas poderán ser: preguntas realizadas polos profesores en clase; a corrección de exercicios e 
postas en común; exposicións ou participación en debates nos que o alumnado argumente a 
súa postura, mantendo unha posición crítica e respectuosa coas opinións dos demais.  
 

Para unha avaliación positiva pídeselle ao alumnado que: 

- Domine os contidos en relación aos criterios de avaliación e aos estándares de 
aprendizaxe mínimos sinalados para o curso de 4º ESO. 

- Sexa capaz de desenvolver un traballo diario na clase. 
- Elabore informes, esquemas e sínteses sinxelos e claros. 
- Participe activamente nos traballos en grupo. 
- Manexe o vocabulario específico da materia con relativa fluencia e coherencia. 
- Teña ao día o caderno de clase. 
- Sexa puntual á hora de entregar as tarefas encomendadas. 

 
Os instrumentosdeavaliación serán variados, incluíndo:  

 
- O diario do profesor ou caderno de seguimento. Instrumento moi útil en todo o proceso de 
avaliación, pode estar formado por unha serie de fichas para o seguimento personalizado de 
cada alumno ou por follas nas que se rexistre o sucedido cada día na aula. Nel iranse anotando 
todos os elementos que hai que ter en conta neste proceso: desde a asistencia á clase, a 
participación activa nela e a demostración de interese e rendemento nas tarefas propostas, 
ata os resultados das probas ou a corrección dos exercicios e traballos esixidos. Tamén se 
pode incluír a adecuación dos recursos e materiais utilizados (a súa claridade, orde, rigor, 
interese, etc.) e a eficacia na asimilación dos contidos e procedementos da disciplina . 
 
– Observación e análise de tarefas:  

 Participación nas actividades da aula, como debates, postas en común, … que son 
un momento privilexiado para a avaliación de actitudes e de aprendizaxe dos 
coñecementos.  

 Traballo, interese, orde, respecto e solidariedade dentro do grupo.  

 Caderno de clase no que o alumnado anota os datos das explicacións, as 
actividades e exercicios propostos. A súa actualización e corrección formal 
permiten avaliar o traballo, o interese e o grao de seguimento das tarefas do curso 
por parte de cada alumno.  

 Exposicións orais, etc.  
 
– Probasde control:  

 Probas: poderán realizarse de forma oral e/ou escrita, se for o caso, no mínimo de 
dúas unidades didácticas, mais de modo flexíbel (atendendo por exemplo á extensión 
das mesmas ou á relación cos estándares de aprendizaxe, podendo fragmentarse 
epígrafes mesmo entre trimestres), pois o rendemento dos grupos e as diferenzas de 
asimilación das unidades didácticas polos diferentes grupos poden aconsellar 
variacións; tamén, poderán realizarse probas obxectivas, de resposta múltiple, de 
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verdadeiro-falso, de resposta curta, definicións…, ou até se poderán combinar nun 
exame todas as probas aquí referidas e a que se refire no seguinte punto. 

 Probas de elaboración nas que o alumnado deberá mostrar o grao de asimilación dos 
contidos propostos na programación. Avalían a capacidade do alumnado para 
estruturar con coherencia a información, establecer interrelacións entre factores 
diversos, argumentar loxicamente. Serían probas de resposta longa, comentarios de 
texto, resolución de dilemas morais, presentación e resolución de problemas de 
actualidade, etc.  

 Traballos especiais, individuais e/ou en equipo, de carácter voluntario e propostos ao 
comezo da avaliación. Por este carácter de voluntariedade, non poderán contar na 
avaliación global de modo negativo; o/a alumno/a que os realice obterá por eles unha 
puntuación positiva, ou ningunha puntuación se o traballo non tivese a calidade 
necesaria. Noutras ocasións presentaranse como unha actividade obrigatoria para 
todos e, neste caso, contarán positiva ou negativamente.  

 

10.3.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

A cualificación de cada trimestre obterase tendo en conta os seguintes aspectos:  

A. Exames de avaliación: 

• Os exames estarán baseados nos contidos impartidos en clase a partir do libro de texto e de 
apuntes aportados polo profesorado. Os apuntes poden ser ampliados a través da lectura do 
libro de texto e o uso dos seus mapas temáticos, mapas conceptuais, gráficas e todo tipo de 
ilustracións relativas aos apuntes subministrados. 

• Poderase realizar máis de un exame, sendo posible diferente amplitude e puntuación  ao 
longo de  cada avaliación. 

• A non presentación a un exame deberá ser debidamente xustificada. 

B.  Realización de exercicios e  traballos 

• Realización dos exercicios diarios e sínteses dos contidos.  

• Realización de traballos para entregar (individuais ou grupais) para realizar na clase ou na 
casa. 

• O alumnado terá que expor oralmente o seu traballo se así llo indica o profesor ou profesora. 

Valorarase a presentación de traballos voluntarios, que se farán  seguindo as indicacións do 
profesorado en canto a tema e características a cumprir. Poderán ser expostos oralmente se o 
profesor o indica. 

C. Caderno 

Todos os alumnos e as alumnas deben ter un caderno/ficheiro onde recollan os seus 
apuntamentos, exercicios realizados na clase ou en casa. Nas clases da disciplina de Historia 
Contemporánea de 4º ESO o alumnado deberá ter sempre o caderno e o libro da disciplina.  O 
profesorado poderá revisar e/ou recoller os cadernos do seu alumnado en calquera momento 
se o considera oportuno. 

• Valorarase os seguintes aspectos: presentación, organización de contidos, realización de 
todas as tarefas, coidado do material entregado polo profesorado... 
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D.  Observación directa do traballo na aula 

● Valorarase a actitude e a atención na clase, a disposición cara o traballo diario, a 
cooperación cos compañeiros e compañeiras e a presentación en tempo e forma dos 
traballos e exercicios. 
 

A ponderación final das cualificacións por avaliación deberá seguir os seguintes criterios de 

cualificación: 

● Apartado A: 70 % da nota  

● Apartados B, C, D : 30% da nota 

 
E. Procedemento de recuperación das avaliacións supensas 
 
Realizaranse  actividades de reforzo e recuperación  ao longo do curso para o alumnado que 
non supere  algunha parte da materia.   
 
Nas semanas anteriores á avaliación final  o alumnado que non supere a materia, terá a opor-
tunidade de facer probas/actividades  atendendo  aos plans de reforzo  individualizados de-
senvolvidos durante o curso. O alumnado deberá demostrar que cumpre os contidos mínimos 
e competencias  traballadas na materia.  
 
F. CUALIFICACIÓN FINAL 
 
Será a media aritmética das tres avaliacións  redondeada ao número enteiro mais próximo. 
 
 
 
 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
Ao non existiren desdobres na materia de Historia de 4º ESO, acentúanse os diferentes 

ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, de coñecementos previos ou experiencias. Todo isto 
sitúa aos docentes na necesidade de educar en e para a diversidade. 

 
a. Atención á diversidade na programación.  

 
Pretendemos un ensino de calidade dentro das circunstancias reais en que a educación 

pública se desenvolve, con alumnado procedente de diferentes medios sociais, con distinta 
formación académica e capacidades de aprendizaxe e motivación, etc. O primeiro paso é 
ofrecer un achegamento á realidade do alumnado, tanto no seu entorno, como ás súas propias 
aspiracións, capacidades e intereses. Isto é particularmente relevante na área de Ciencias 
Sociais, moi marcada polo estudo de casos particulares e de evolucións específicas de 
determinadas zonas do mundo ou países, e pola diferente percepción do medio social que ten 
o alumnado do entorno socioeconómico, cultural… O alumnado, por outro lado, non ten un 
nivel de coñecemento homoxéneo. Nuns casos hai diferenzas moi marcadas no nivel 
lingüístico, o que provoca grandes desniveis á hora de entender conceptos, a maioría de 
grande abstracción, específicos da Historia. Noutros casos sucede algo similar co nivel 
matemático, o que influirá na facilidade de comprensión de información estatística. 

Temos en conta tamén que non todos os alumnos adquiren ao mesmo tempo e coa 
mesma intensidade os contidos da materia que son desenvolvidos durante o ano escolar. Por 
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tanto, debemos planificar o ensino da disciplina de Historia Contemporánea dun xeito que 
asegure un nivel mínimopara todos o alumnado no final da etapa, permitindo á vez que os 
alumnos e alumnas con maiores capacidades de aprendizaxe e os que deben mellorar e ampliar 
esas capacidades poidan tamén ampliar os seus coñecementos máis alá do mínimo común, de 
modo que poidan colaborar e cooperar co alumnado do seu grupo que teña mais dificultades 
de aprendizaxe.  

 
b. Atención á diversidade na metodoloxía.  

 
A atención á diversidade está contemplada tamén na metodoloxía e nas estratexias 

didácticas concretas que van aplicarse na aula. Estas estratexias son de dous tipos:  
 

 Unha estratexia expositiva nos contidos básicos. O obxectivo é asegurarnos de que 
eses contidos básicos son comprendidos por todo o alumnado, definindo claramente o 
nivel de adquisición dos contidos da disciplina que se quere alcanzar.  

 Unha estratexia indagatoriano caso dos contidos específicos. A finalidade é permitir ós 
alumnos e alumnas afondar nas súas investigacións segundo sexan as súas distintas 
capacidades e intereses.  

 
A área de Historia ten unha grande capacidade formativa desde o punto de vista das 

actitudes e da socialización do alumnado. Neste sentido, é importante realizar actividades que 
vinculen a todos: traballos en grupo, debates, postas en común, saídas externas..., e nas que 
os alumnos poñan en práctica as normas de convivencia na sociedade, a tolerancia 
relativamente ás ideas dos demais, etc.  
 

c. Atención á diversidade nos materiais utilizados. 
 

A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha grande importancia á hora 
de atender ás diferenzas na capacidade de aprendizaxe no conxunto dos alumnos e alumnas 
dos diferentes grupos.  Como material esencial debe considerarse o libro base. O uso de 
materiais de reforzo ou ampliación, tales como os recursos do departamento, permite atender 
á diversidade en función dos obxectivos que nos queremos fixar.  
 

d. Atención á diversidade con actividades de reforzo.  
 
Nesta disciplina pódense sinalar aspectos concretos a reforzar: descrición e explicación 

de mapas temáticos históricos, prácticas de cronoloxía de dados períodos históricos, definir 
conceptos históricos, atención aos diferentes tipos de ilustracións das diferentes unidades 
didácticas e aos seus diferentes apartados e á súa relación con eles, ...  

Temos observado que os malos resultados que obtén parte dos nosos alumnos e 
alumnas nesta disciplina se deben fundamentalmente a dúas causas concretas: falta de estudo 
e/ou capacidade de síntese, pois que leen pouco e con pouca atención. Así, e salvo algún caso 
concreto en que se estime oportuno revisar o criterio, consideramos que unha boa medida de 
reforzo podería consistir na elaboración de esquemas conceptuais ou de resumos daqueles 
temas nos que o alumnado non tivese obtido unha valoración positiva, sempre que os faga con 
atención e con lectura profunda.  
 
 
12.- ACCIÓNS  DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, Á UTILIZACIÓN DAS TICS E AO 
PLAN DE CONVIVENCIA. 
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O alumnado, no desenvolvemento da disciplina de  Historia de 4º ESO, deberá ler no 
libro de texto a exposición dos diferentes apartados que estruturan os diferentes contidos das 
unidades didácticas, así como temas monográficos ligados a eses contidos, que aparecen no 
libro texto (o libro de texto presenta unha diversidade de temas con as súas correspondentes 
ilustracións gráficas, cartográficas, iconográficas). Serán tamén utilizados textos dixitais, de 
modo que o alumnado poida desenvolver a competencia dixital e aprenda a encontrar 
información (aprender a aprender). Por outro lado, os pequenos textos asociados aos 
diferentes contidos son importantes para desenvolver no alumnado a competencia na lectura 
profunda e comprensiva, así como a capacidade de relacionar entre si conceptos e temas. 

Nas clases practicarase a lectura en voz alta, tentando que o alumnado sexa capaz de 
automatizar o uso da puntuación, mas tamén se practicará a lectura persoal, silenciosa e 
profunda co fin de reforzar a atención e a concentración lectora. En diferentes momentos das 
clases deberán demostrar, a través de resumos, respostas a cuestións, definicións de 
conceptos chave, relación entre conceptos, etc., o seu nivel de comprensión dos diferentes 
textos históricos.  

En relación as TIC, debe salientarse que as aulas individualizadas de cada grupo escolar 
(por causa da PANDEMIA) permiten utilizar o libro de texto dixital, adquirir información 
histórica fiábel a través da Internet, a través da Wikipedia (e non só), que pode ser consultada 
en diferentes linguas, etc. O profesor e o alumnado utilizarán estes medios para desenvolver a 
competencia dixital, mas tamén para aprender a aprender, así como para desenvolver a 
competencia de comunicación lingüística ou a competencia matemática e científica, neste caso 
utilizando mapas, gráficas, series estatísticas, eixos cronolóxicos, imaxes artísticas, etc. 

Finalmente, é extremadamente importante que a convivencia entre o alumnado na 
aula sexa a mellor posíbel, co obxectivo de alcanzar o mellor rendemento ou resultado 
académico nas clases. É importante que a atención do alumnado nas clases sexa optimizada: 
as explicacións deberán combinarse con a realización de exercicios, resumos, así como de 
exposicións e presentacións orais (individuais e/ou en grupo). Ademais, unha parte do traballo 
deberá ser cooperativo, co obxectivo de desenvolver o traballo en equipo, estimulando así a 
aprendizaxe e a mellor relación entre os alumnos. En definitiva, as clases serán activas, 
participativas e as tarefas serán variadas e realizadas polos/as alumnos/as, o que contribuirá 
para manter alta a atención e o desexo de aprendizaxe por parte deles. 
 
13.- EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
O desenvolvemento das clases de Historia realizarase en concordancia cos principios 

(art. 1) e os fins (art. 2) da LOMCE, sendo salientables no desenvolvemento das clases “o 
esforzo individual e a motivación do alumnado”, “a educación para a prevención de conflitos e 
a resolución pacífica dos mesmos”, “o desenvolvemento na escola dos valores que fomenten a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero”, “a 
educación no respecto dos dereitos e das liberdades fundamentais”, “a non discriminación de 
persoas con discapacidades”, “a educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro 
dos principios democráticos de convivencia”, “a educación na responsabilidade individual e no 
mérito e no esforzo persoal”, “a formación para a paz”, “o respecto en relación aos seres vivos 
e ao medio ambiente”, “a formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e 
cultural de España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade”. 

A educación en valores deberá ser unha consecuencia do modo en que decorren as 
clases, así como da adquisición rigorosa de coñecementos nas mesmas e do modo crítico en 
que tais coñecementos son transmitidos e asimilados na disciplina de Historia Contemporánea. 
 
14.- ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES. 
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A localización do centro no monte do Castro e na proximidade do parque do mesmo 
nome podería permitir saídas históricas polo parque do Castro, para facer unha toma de 
contacto do alumnado de 4º ESO con a batalla naval de Rande (Guerra de Sucesión de España) 
e mesmo con a Memoria Democrática da Guerra Civil e do franquismo en Vigo. Outra proposta 
pode ser unha saída  combinada ao museo Meirande e á Illa de San Simón, para tratar os 
aspectos anteriormente mencionados 

 
 
Colaborarase tamén en diferentes actividades organizadas pola Biblioteca do centro-

Plan Lector 
 
Se xurde a posibilidade de facer algunha  outra saída extraescolar, farase a proposta á 

Vicedireción do centro e someterase á aprobación do Consello Escolar 

 
15.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁTICA DOCENTE. 

 
Unha vez determinados os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe, e 

tendo en conta que non existe un único procedemento para avaliar os distintos aspectos do 
ensino -aprendizaxe, é necesario empregar diversas actuacións, procedementos e 
instrumentos en función dos aspectos que se avalíen (progreso do alumnado, adecuación dos 
procesos de ensino, …), co fin que pretenda a avaliación ou do momento no que se leve a cabo 
a mesma (inicial, formativa, sumativa).  

As actuacións, procedementos e instrumentos que se poden utilizar ao avaliar, 
dependendo do momento e da finalidade da avaliación son:  

 

 Recoller información sobre as situacións a avaliar, analizar os datos obtidos en 
coherencia cos tres fins pretendidos pola avaliación: describir progresos e dificultades 
dos alumnos, avaliar o proceso educativo e avaliar a adecuación da programación 
didáctica.  

 Orientar e reconducir a intervención didáctica e o proceso de aprendizaxe mediante a 
proposta de alternativas ás deficiencias detectadas, adaptar o proceso educativo 
mediante o reforzo, adaptación da programación, … ; e trasladar a información destas 
actuacións aos alumnos e alumnas. 
 
As técnicas ou procedementos para obter información no proceso de avaliación deben 

ser variadas e incluirán a atención ao proceso de aprendizaxe do alumnado, co fin de 
seleccionar información segundo uns indicadores previamente fixados. Tamén realizar 
cuestionarios ou entrevistas para preguntar directamente aos alumnos aquilo que se desexa 
saber. A análise de tarefas é unha excelente fonte de información que conleva unha enorme 
motivación. As probas, nas súas diversas modalidades (escritas, orais, individuais, colectivas) 
tamén son moi útiles.  

Os instrumentos que se utilicen no proceso de avaliación serán tamén variados e 
estarán relacionados cos procedementos de avaliación.  

En canto á auto-avaliación da práctica docente, poderíase crear uns formularios de 
avaliación da mesma, que cada profesor e profesora do Departamento  cumprimentaría 
trimestralmente e quedarían depositados no Departamento e/ou se entregarían xunto ca 
memoria final do Departamento a final do curso. 
 
16.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROPIAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁTICAS EN RELACIÓN CON OS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 
DE MELLORA DO RENDIMENTO NA DISCIPLINA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 4º ESO 
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Neste apartado preténdese promover a reflexión do profesorado e a autoavaliación da 

realización e ou desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada 
trimestre, proponse unha secuencia de preguntas que permitan aos profesores avaliar o 
funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para o vindeiro 
trimestre. Ademais, ao remate do curso, o departamento avaliará a programación para ver se 
é necesaria algunha modificación durante o curso ou de cara ó seguinte curso, debendo ter en 
conta que cada curso académico é diferente, séndoo tamén os diferentes grupos de alumnado. 
En todo caso, o mellor coñecemento polos profesores dos currículos emanados da LOMCE 
permitirá que sexa mellorada de modo paulatino a súa práctica docente, así como o sistema de 
revisión das propias programacións didácticas. Poderanse ter en conta as seguintes cuestións:  

 
- Adecuación dos contidos en canto á súa extensión e temporalización (conseguiuse 

impartir todos os contidos previstos?, algúns contidos necesitaron de mais tempo do 
previsto para o seu desenvolvemento?si/non/causas)  

- Adecuación na elección dos contidos (eran apropiados para o curso?, algún dos 
contidos elixidos presentou dificultades especiais? si/non/causas)  

- Adecuación das actividades de clase elixidas, tanto orais como escritas (funcionaron 
ben?,interesaron ao alumnado e o motivaron?, conseguiron aprender o que se 
pretendía con elas?, houbo dificultades á hora de levalas a cabo que non estaban 
previstas?si/non/causas)  

- Adecuación dos procedementos de avaliación da aprendizaxe dos alumnos (é un 
sistema de avaliación realmente funcional?, as actividades de reforzo, se as houbo, 
foron efectivas?si/non/causas)  

- Adecuación dos materiais e recursos didácticos elixidos. 
 
Asemade, a profesora levará unha axenda diaria de clase, na que irá anotando as 

actividades, temas e exames que se teñan realizado ou se vaian a realizar en cada sesión de 
clase, co fin de poder avaliar día a día o avance da programación. Xunto con esa axenda diaria, 
a profesora levará un control do rendemento e a actitude do alumnado de acordo cos 
obxectivos e contidos desenrolados en clase. E tamén das probas e deberes, co fin de saber en 
todo momento o nivel de aprendizaxe do alumnado e así poder tomar as medidas de reforzo 
ou de ampliación que foran necesarias.  


