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LIÑA DO TEMPO  -  HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

  

ETAPAS 

MUNDO 
 

S XVIII: O SÉCULO DAS LUCES: A ILUSTRACIÓN – CRISE DO ANTIGO RÉXIME 

1789 –1870 
CONSTRUCIÓN DO MUNDO CONTEMPORÁNEO E 1ª REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

1870 – 1914 A ÉPOCA DOS IMPERIALISMOS E A 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1914 – 1945 MUNDO DE ENTREGUERRAS: DA 1ª Á 2ª GUERRA MUNDIAL 

1945 – 2.019 CARA O S XXI 

 
ESPAÑA 

 

1788 - 1833 CRISE E FIN DO ANTIGO RÉXIME 

1833 - 1868 CONSTRUCIÓN DO ESTADO LIBERAL 

1868 - 1874 SEXENIO REVOLUCIONARIO 

1874 - 1898 A RESTAURACIÓN MONÁRQUICA 

1898 - 1931 Crise a fin da Restauración. 

1931 - 1939 II República e Guerra Civil 

1939 - 1975 Ditadura franquista 

1975 - 2019 Transición e Democracia. 

 

 ACONTECEMENTOS 

 
MUNDO 
 
- 1776: Declaración de Independencia de EEUU 
- 1781: Máquina de vapor 
- 1789: Revolución Francesa 
- 1804-15: Napoleón 
- 1815: Congreso de Viena 
- RevoluciónS de 1820, 1830, 1848 
- 1861: Unificación de Italia 
- 1864: I Internacional (AIT) 
- 1871: Unificación de Alemaña 
- 1884: Conferencia de Berlín (reparto de África) 
- 1914-18: I Guerra Mundial 
- 1919: Tratado de Versalles 
- 1917: Revolución Rusa 
- 1929: Crack de 1929 
- 1924: Mussolini ( fascismo) 
- 1933: Hitler ( nazismo ) 
- 1939-45: II Guerra Mundial 
- 1945: ONU 
- 1949: Revolución China: Mao 
- 1950-53: Guerra de Corea 
- 1957: Tratado de Roma (Nace a Unión Europea) 
- 1959: Revolución Cubana: Fidel castro e Che 
Guevara. 
- 1959-75: Guerra de Viernam 
- Anos 50-60: Descolonización de Asia e África 
- 1973: Crise do petróleo 
- 1989: Caida do Muro de Berlín 

- 1990-91: Guerra do Golfo 
- 1991: Desintegración da URSS 
- 2001: Ataque Torres Xemelgas (NY) 
- 2008: Crise económica  
 
ESPAÑA 
 
- 1788-1808: Carlos IV 
- 1808-1813: José I Bonaparte, Pepe Botella 
- 1808-14: Guerra da Independencia 
- 1808-33: Fernando VII 
- 1812: Constitución de Cádiz ( A Pepa) 
- 1833-68: Isabel II 
- 1868: Revolución “Gloriosa” 
-1870-73: Amadeo I de Saboya 
-1873: I Republica 
-1874-85: Afonso XII 
-1886-1931: Afonso XIII 
-1898: Perda de Cuba, Filipinas e Puerto Rico 
-1923-29: Ditadura Primo de Rivera 
- 1936-39: Guerra Civil española 
- 1939-1975: Dictadura franquista 
- 1975: Morte de Franco.  
-1 975-2014: Xoán Carlos I 
-1 977: 1ªs eleccións democráticas en España 
- 1978: Constitución española 
-1981: Estatuto de Autonomía de Galicia 
- 2014-19: Felipe VI 
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A escala 

Nunha liña do tempo, é moi importante que haxa unha escala proporcional nas etapas e nas distancias 
entre as diferentes datas. Non podemos poñer 2 centímetros ente o ano 1868 e 1874 (6 anos) , para despois 
establecer que entre os anos 1975 e 2019 (44 anos) hai 7 centímetros, cando debería ser 14,66 cms. Facendo 
unha simple regra de tres podemos facer os cálculos correctos. 

Para que a escala non só sexa a correcta senón que tamén evite que a liña do tempo sexa ou 
excesivamente longa ou moi pequena, seguide estes consellos: 

 Unha vez establecidas as dúas datas, de inicio e final, da liña do tempo, calculamos cantos anos terá . 

 Multiplicamos este número de anos por “x” mm ou cm por ano. Imaxinemos que son 300 anos e multiplicamos 
por 3 mm/ano; serían 900 mm, é dicir, 90 cm. Necesitariamos un mínimo de 3 follas A4, p.ex. 

 Decidimos se o tamaño da liña é o adecuado ou temos que cambiar a escala porque a liña quede moi grande 
ou pequena. 

 Temos que facer estes cálculos para a liña persoal e a de aula. Loxicamente serán ben distintas en tamaño e 
escala. 

Elaboramos a liña do tempo 

Deseñamos a liña do tempo (liñas, barras, reloxo, espiral, 
camiño, escaleira…) e imos escribindo os fitos (datas, personaxes, 
acontecementos, etapas …), os textos que correspondan (breves) e 
as imaxes. Propoñemos algúns consellos: 

 

 Os anos escríbense con números arábigos (1.235, 567 ...) e os 
séculos en números romanos (s VI, s XII) De haber dúbida 
poñemos a.C. (antes de Cristo) ou d.C. (despois de Cristo) 

 A cada liña e incluso etapa dámoslle distinta cor. 

 Podemos inserir a información de xeito horizontal, vertical, 
diagonal, na parte superior e inferior, ou con marcos unidos 
cunha frecha á barra. Combinando as diferentes formas, 
aproveitamos mellor o espazo e así a liña do tempo será máis clara e 
didáctica. 

 Incorporamos debuxos, mapas e imaxes ilustrativas. 

 Pode que nos atopemos con que hai etapas concretas da liña que poden ter moitos fitos xuntos e que nos 
quedan demasiado “apretados” Neste caso, e co obxectivo de clarificar a liña, podemos facer outra liña por 
debaixo ou por riba que use outra escala, unindo o principio e final das dúas liñas con frechas. Tal como así: 

 
 Tamén pode ocorrer que haxa unha etapa demasiado longa, con poucos fitos e desvirtúe dalgunha maneira a 

comprensión xeral da liña. Neste caso podemos “cortar” a etapa do seguinte xeito: 

 

 
 

Outra opción, é elaborar a liña do tempo online. Estas son algunhas opcións de ferramentas on-line: 
 

 Office Timeline: Permite facer liñas do tempo on-line ou en Power Point cunha serie de modelos que pode 
modificar, proxectar, gardar en formatos jpg ou pdf … 

 MyHistro: Ten a posibilidade de plasmar a historia nun mapa, con  texto, vídeo, audio, imaxes … que podemos 
publicar online ou exportar a pdf. 

 Hai moitas outras opcións: Timeline, Tiki-Toki, Rememble, Timerine, Freetimeline … 

https://www.officetimeline.com/
http://www.myhistro.com/
https://timeline.knightlab.com/
https://www.tiki-toki.com/
http://www.rememble.com/
https://www.preceden.com/?utm_source=timerime&utm_campaign=homepage
http://free-timeline.com/

