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GLOSARIO IDADE MODERNA 

Imos elaborar un Glosario sobre a Idade Moderna, é decir, un dicionario ou catálogo 

de palabras no que se explican ou comentan os termos  máis importantes sen os cales non 

poderiamos entender o contido, neste caso da Idade Moderna. Tamén incluiremos algúns 

personaxes e feitos. 

 

QQuuee  ppaassooss  ppooddeess  sseegguuiirr  ppaarraa  eellaabboorraarr  uunn  gglloossaarriioo??  

o Cada semana ides engadir ao 

glosario unha serie de palabras sobre a 

Idade Moderna (ver listaxe na páxina 

seguinte) 

 

oo  Ordena as palabras por oorrddee  

aallffaabbééttiiccaa..  

 

o Escribimos o ssiiggnniiffiiccaaddoo ou 

información de cada unha delas … 

… mirando nos documetos de axuda, 

neste enlace: Documentos de axuda 

… completando a acepción coa axuda dun diccionario. Coidado! Escolle a acepción adecuada, xa 

que moitas veces nos dicionarios aparecen diversas acepcións para a mesma palabra! Algún 

enlace: diccionario da RAG, Wikipedia 

o Podemos engadir algún ccoommeennttaarriioo propio: unha explicación sinxela acompañada dun exemplo que 

coñezas. 

 

o Por último, debes acompañar a acepción cunha iimmaaxxee  iilluussttrraattiivvaa, sempre acorde coa palabra e que 

complemente a acepción -na súa totalidade ou unha parte da mesma- , que dela escribimos. É 

aconsellable que as imaxes leven un “pé de imaxe” que comente a ilustración: título, nome, localización 

… 

 

o Elaboraremos o glosario nun programa procesador de texto (LibreOffice Writer ou Word), enviando 

ao correo do `profesor (xfmaneiro@gmail.com) en formato pdf. 

 

 

 

https://viaxeaitaca.com/2020/05/07/glosario-idade-moderna-documentos-de-axuda/
https://academia.gal/dicionario
https://gl.wikipedia.org/wiki/Portada
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RECOMENDACIÓNS XERAIS DE PRESENTACIÓN.  

 Utilizar tamaño DIN-A4 con fondo branco. 

 Tipo de letra:  
o Utilizar sempre o mesmo tipo de letra en todo o informe/traballo, sendo recomendable unha 

letra clara e lexible (tipo Times New Roman, Arial, Verdana…) a tamaño 12, coas marxes 
xustificadas.  

o Podemos destacar os títulos dos diferentes apartados cun tamaño de letra (14 grosa) e 
separación de liñas un pouco máis grande. 

 Tipo de arquivo: Independientemente do procesador de textos que se utilice na elaboración do 
traballo/informe, é recomendable presentar o informe ou traballo no formato pdf xa que non se 
perderá o formato de entrega nen tampouco de pode editar o contido, con que evitaremos perda ou 
cambios na información.  

 Marxes mínimos: 2,5 cms para superior e inferior, 3 cms para dereita e esquerda. 

 Numerar as páxinas, na parte superior ou inferior dereita. 

 Poñer o título do informe/traballo no pé de páxina. 

 Organiza o texto en parágrafos, utilizando sangría ao comenzo de cada un deles (5 espazos cara á 
dereita) 

 Sempre facer ao final unha corrección ortográfica do texto!! 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Listaxe de palabras: 

Para o 22 de maio: 

 Monarquía autoritaria 

 Renacemento 

 Humanismo 

 Reforma protestante 

 Contrarreforma  

Para o 29 de maio: 

 Europeización do mundo 

 Provincias do Antigo reino de Galicia 

 Reis Católicos 

 Carlos I 

 Filipe II 

Para o 5 de xuño: 

 Absolutismo 

 Mercantilismo 

 Parlamentarismo 

 Luis XIV, o Rei Sol 

 Paz de Westfalia 

 

 

Para o 12 de xuño: 

 Monarquía os Habsburgo 

 Valido 

 Guerra de Sucesión
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Rúbrica de avaliación Glosario Idade Moderna 

Aspecto á 
avaliar 

4 
Excelente!! 

3 
Moi ben!! 

2 
Suficiente pero 

mellorable 

1 
Insuficiente 

As palabras 

As palabras 

comentadas son 

todas aquelas que 

figuran na listaxe 

do profesor, 

ampliadas pola 

alumna/o 
 

As palabras 

comentadas 

son todas 

aquelas que 

figuran na 

listaxe do 

profesor 
 

As palabras 

comentadas 

son case todas 

aquelas que 

figuran na 

listaxe do 

profesor. 
 

Non recolle moitas 

das palabras que 

figuran na listaxe 

do profesor. 
 

Tarefas e 
prazos 

Realizamos e 
entregamos en 
tempo todas as 

tarefas propostas. 

Realizamos e 
entregamos en 

tempo case todas 
as tarefas 
propostas 

Realizamos todas 
as tarefas 

propostas, pero 
fallamos nos 
praqzos de 

entrega. 

Non realizamos as 
tarefas e/ou non 
entregamos en 

prazo. 

Información 
de cada 
palabra 

Información ben 
organizada, 

presentada con 
claridade, atractiva 
ao lector e con toda 

a información 
necesaria. 

Información 
bastante ben 
organizada, 

presentada con 
bastante 
claridade, 

atractiva ao lector 
e con toda a 
información 
necesaria. 

Información con 
algún erro na 
organización, 

presentada con 
claridade 

mellorable, e con 
falta de 

información 
necesaria. 

Información pouco o 
nada organizada, 

pouco clara, e sen a 
información 

necesaria, e/ou non 
rematada. 

Redacción da 
información 

escrita 

Texto 
correctamente 

redactado, claro e 
ben estruturado, 
ordeado,  e sen 

faltas de gramática, 
ortografía ou 
puntuación. 

Texto ben 
redactado, 

bastante claro. 
Boa organización 

e con algunha 
falta de 

gramática, 
ortografía ou 
puntuación. 

Fáltalle claridade 
e organización. 
Moitas faltas de 

gramática, 
ortografía ou 
puntuación. 

Texto desorganizado, 
falto de contidos, a 

expresión é 
deficiente e ten 
moitos erros de 

gramática, ortografía 
ou puntuación. 

Busqueda e 
escolla de 

imaxes 

Imaxes moi 
apropiadas, 
ilustrativas e 

complementarias ao 
contido. 

Imaxes 
apropiadas e 

ilustrativas ao 
contido. 

Algunha das 
imaxes non ten 

relación co 
contido  ou con 

algunha das súas 
partes. 

As imaxes non teñen 
relación directa ao 
texto que ilustran. 

Elaboración 
dixital en 

procesador de 
textos 

Uso correcto do 
procesador de texto, 
integrando moi ben 
texto e imaxes nun 
formato adecuado 

ao contido. 

Bo uso do 
procesador de 

textos, integrando 
correctamente 
imaxes e texto. 

O formato e a 
integración entre 

texto e imaxes 
presenta erros. 

Uso dun formato 
claramente 

inadecuado sen 
integrar texto e 
imaxes, facendo 

difícil a lectura da 
historia. 

 


