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XEOGRAFÍA E HISTORIA -  4º ESO CURSO  2021-22 

Profesor: Xosé Fdez. Maneiro - Atención a familias (previa cita): Venres 9,35 h. Email: 
xfmaneiro@gmail.com 

O noso centro está a traballar no Proxecto E-Dixgal, cada alumn@ terá un 
ordenador portátil  Como plataforma e servidor de materiais diversos usaremos a Aula 
Virtual do centro e a plataforma E-Dixgal (acceso a través da web do instituto 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescamposanalberto/ ) xunto coa páxina web do 

profesor: http://viaxeaitaca.com/ .  
 
Cada alumna/o poderá acceder con usuario e contrasinal (que lles proporcionará o profesor) desde a Aula Virtual e 

desde http://viaxeaitaca.com/ , a un Escritorio Virtual no cal terá todo o material de traballo, actividades interactivas, axenda 
e mensaxería co profesor. 

 
Os bloques de contido que imos traballar durante este curso son os seguintes: 

HISTORIA (IDADE CONTEMPORÁNEA) 

Unidade/Proxecto Contidos 

En que mundo vivimos 

-A Guerra Fría: xénese, características e bloques 
enfrontados 
-Etapas da Guerra Fría e principais conflitos 
- Estabilización do capitalismo e aillamento do bloque 
soviétivo. 
    *Evolución. O estado do benestar. 
    *A crise do petróleo. 
 

-O mundo entre os S XX e XXI. 
    *Formas económicas e sociais do capitalismo. 
    *O colapso dos réximes soviéticos. Consecuencias. 
     *A Unión Europea. 
-A globalización. 
     *Concepto e características. 
     *O papel da Revolución Tecnolóxica na globalización 
    *Consecuencias da globalización: relacións interrexionais e focos de conflito. 

Do Imperialismo á 
descolonización. O 
exemplo de África. 

-Concepto de imperialismo. 
-Causas, desenvolvemento e consecuencias. 
-A descolonización e o nacemento do Terceiro Mundo 

Cara á España do s XXI. 
Evolución social, 

económica e política. 

- II República e a Guerra Civil. 
-O Franquismo 
-A Transición. A Constitución de 1978 e o Estado das Autonomías 

-A España actual 
-Galicia no franquismo e na actualidade 

A caída do Antigo 
Réxime. Ilustración e 
revolucións liberais. 

-O Antigo Réxime: características. Do feudalismo ao absolutismo e ao 
parlamentarismo. Francia, Inglaterra, España e Galicia. 
-A Ilustración. 
-Arte e ciencia: a Revolución Científica. 
-Bases ideolóxicas: liberalismo, nacionalismo, rexionalismo 
-Bases sociais e conómicas. 

-Consecuencias. 
-Periodización e feitos principais. Europa e América. 
  *A revolución americana 
  *A Revolución Francesa. 
Napoleón. 
  *A Restauración. 
  *As ondas revolucionarias (1820-48) 
 * Os nacionalismos: unificacións de Italia e Alemaña 

A revolución industrial. 

O movemento obreiro. 

-Concepto e factores socio-económicos e ideolóxicos. 
-Expansión: De Gran Bretaña ao resto de Europa. 

-Consecuencias. O movemento obreiro. 
 -A ciencia no S XIX 

España e Galicia no s XIX 
-O Antigo Réxime: características. Do feudalismo ao absolutismo e ao 
parlamentarismo. 
- Revolucións burguesas nos séculos XVIII e XIX:  

periodización e feitos principais. Restauración. 
Procesos unificadores e independentistas. O caso español 
-España e Galicia. Éxito ou fracaso da rev. Industrial? 

Da 1ª á II GM.: Guerra, 

crise e fascismo. 

-Causas e consecuencias da I Guerra Mundial. 
-A Revolución Rusa: orixe, desenvolvemento e consecuencias. 
-Do final da guerra ao Crack do 29. 
-A depresión dos anos 30. 

Fascismo e nazismo. 
-A URRSS e Stalin. 
-Causas, desenvolvemento e consecuencias da Segunda Guerra Mundial 

-O Holocausto 

A Arte Contemporánea Arte e ciencia en Europa no século XVIII.   A arte no século XIX. 
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado  

Ao final de cada avaliación porase unha nota (sobre 10) coa suma destes 4 apartados: 
 

Criterios de de cualificación da materia de Xeo. e Historia 4º ESO 
(Nunca se superará o 5 se se entrega fóra de prazo ou se entrega sen seguir as pautas de entrega de traballos) 

 Apartado Aspectos a ser avaliados Reflexado en… 
% na 
nota 
final 

1 Traballo de aula 

Participación, intervencións,  interés, traballo 
diario na aula. 

Materiais de traballo: Orde, claridade, estar ao 
día, ter completo todo o material e o reflexo do 

traballo de aula. 

… notas de 0 a 10 10% 

2 Actividades interactivas 

Realizar as actividades interactivas online como 
complemento do traballado na aula, sempre en 
prazo e tendo todas as actividades rematadas. 

De non ser así nunca se superará o 5. 

… notas de 0 a 10, proporcionais aos 
puntos conseguidos nas actividades 

interactivas dixitais (paquetes de 
actividades das unidades de traballo) 

20% 

2 Traballos 

Traballos elaborados dentro de cada proxecto ( 
informes, comentarios, textos expositivos, 
mapas conceptuais, traballos dixitais etc) 

Debido á situación sanitaria serán a maioría 
deles elaborados de forma individual o que non 

exclúe facer traballos colaborativos na aula ou en 
rede. 

.... notas de 0 a 10  30% 

4 Probas obxectivas 

Faremos unha proba obxectiva, alomenos, por 
unidade. Terán coma obxectivo amosar o nivel 

competencial do alumnado, sexa sen ou con 
material de apoio. 

… notas de 0 a 10 40% 

  
  

Para a superación da materia en cada unha das avaliacións será necesaria unha nota media de aprobado (5 
sobre 10), extraida de forma proporcianal, como se amosa no cadro anterior, entre as notas de cada un dos 5 
apartados. Ao final da avaliación, non se farán medias con notas inferiores a 3 nalgún dos mencionados apartados.  

 
Ao desenvolver contidos totalmente diferentes e non progresivos, para superar a materia en xuño a alumna 

ou alumno deberá ter as tres avaliacións cunha nota media de aprobado (5 sobre 10) As alumnas e alumnos, no caso 
de obter menos de 5 nalgunha das avaliacións, terán dereito a unha recuperación por avaliación.  

En xeral seguiranse os seguintes criterios: 
 

En que casos se supera a materia ou é necesario recuperar? 

Nº No caso de... O/a alumno/a 

1 Obter nunha avaliación un 5 ou máis… … aproba a avaliación. 

2 Obter un 5 ou máis nas tres avaliacións… … aproba o curso. 

3 Obter menos dun 4 nunha avaliación … 
… deberá realizar o traballo e/ou a proba obxectiva de 
recuperación correspondente, dentro dos prazos que o 

profesor marcará. 

4 Obter un 4 nunha avaliación … 
… poderá superar a mesma se aproba cun 6 ou máis a 

seguinte avaliación. 

5 
Obter unha nota media de 4 nunha 

avaliación e 5 ou máis nas outras dúas… 
… aprobará o curso. 

6 
Obter, ao final de curso, menos dun 5 en 

dúas ou tres avaliacións… 

…terá que recuperar a materia  na convocatoria 
extraordinaria. Nela deberá facer unha proba escrita e facer 

un traballo de recuperación que previamente lle 
proporcionará o profesor; de non entregar este traballo 

completo, non superará a materia.  
A nota final será a media final da proba escrita (que contará 
un 60% sempre que supere o 3,5 sobre 10) e do traballo de 

recuperación entregado (que contará un 40%) 

 
 


