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Ao inicio do novo curso e cumprindo cos prazos anunciados, diríxome outra vez 

á comunidade educativa para informar das características da proba de 2019 e 

facer un breve balance da ABAU 2018.  

No caso da materia de Historia de España, a adaptación á LOMCE está a 

supoñer un reto importante. A súa conversión nunha materia obrigatoria 

provocou un substancial incremento do número de alumnos e correctores, 

facendo máis complexa a xestión do proceso de avaliación. Ademais, a 

necesidade de introducir preguntas de características específicas esixiu un 

cambio do modelo de exame.  

Pola súa banda, as estipulacións da normativa, definindo estándares de 

aprendizaxe dende a Prehistoria ata o Mundo Actual, obrigan á modificación 

dos contidos, alterando a tradicional orientación da proba, centrada nos séculos 

XIX e XX. 

Para facilitar a asimilación de tales cambios, no seu momento planificouse 

unha adaptación paulatina en dous anos (2018 e 2019). A experiencia da 

ABAU 2018 demostra que as modificacións introducidas ata o momento foron 

asumibles. Así, o modelo de exame articulado en tres partes (definicións, 

pregunta e composición de texto histórico) foi resolto sen grandes dificultades 

polo alumnado. O procedemento de avaliación por rúbricas revelouse como un 

instrumento eficaz para acadar unha maior equidade no proceso de corrección.  

Finalmente, os resultados tamén poden considerarse satisfactorios: na 

convocatoria de xuño aprobaron o 74,79% dos matriculados, cunha nota media 

de 6,28 puntos e un aumento dos exames que acadaron a cualificación de 

sobresaliente. As cifras de setembro, cun 40,40% de aprobados e unha nota 

media de 4,11 puntos, resultan máis que razoables, tendo en conta a baixada 

xeral de notas nas segundas convocatorias. 



Partindo desta base, corresponde á ABAU 2019 rematar o proceso de reforma 

iniciado. Neste caso, as modificacións céntranse nos contidos, asunto este de 

resolución máis complexa debido á magnitude do cambio e á extensión do 

temario a abordar. Ambas circunstancias esixen reordenar a materia, 

establecendo un certo equilibrio entre os diversos períodos históricos.  

Con tal obxectivo, no curso pasado xa se introduciron dúas novidades 

importantes. En primeiro lugar, a redución da materia de Historia 

Contemporánea, delimitando os contidos específicos que serían obxecto de 

exame en cada tema. Esta modificación estaba destinada a compensar a 

prevista introdución de novos contidos dos bloques 1 ao 4 (da Prehistoria ao 

século XVIII).  

Na ABAU 2018 eses novos contidos limitáronse ao bloque 4 (século XVIII), 

dado que os Centros xa tiñan feitas as súas programacións e o curso estaba en 

marcha. Na mesma circular en que se daba conta dese cambio anunciouse que 

a proba do curso 2018-2019 tería carácter global.  

Por iso, unha vez rematada a ABAU de xuño de 2018, publicouse a relación de 

contidos avaliables,  seguindo o modelo establecido para o bloque 4 (selección 

de cuestións básicas a resolver nunha cara de folio, e de termos relacionados 

con elas). 

 Agora, achegamos o modelo definitivo de exame adaptado á nova situación. 

Foi concibido de maneira flexible, e dispón das opcións suficientes para que o 

alumnado non teña que dar conta do todo o temario na súa integridade (vid. 

exemplo en anexo). 

 

 

 

 

 

 



ESTRUTURA XERAL DA PROBA: 

Mantense a articulación en tres partes e as puntuacións atribuídas a cada una 

delas: 

- Definición de 4 termos: 2 puntos (0,5 puntos por termo) 

- Pregunta a desenvolver: 3 puntos   

- Composición de texto histórico: 5 puntos 

DEFINICIÓNS DE TERMOS: 

- Os termos seleccionaranse de entre o listado de 70 termos incluído na 

relación de contidos avaliables. 

- O alumnado disporá de capacidade de elección: poderá escoller 4 

termos entre os 6 que se lle faciliten. 

- A selección dos termos será fixa: 

o 3 corresponderán sempre ao período contemporáneo (1 do 

século XIX e 2 do século XX). 

o 3 corresponderán ás demais etapas históricas (de bloques 

de contido distintos, cunha distribución aleatoria)  

PREGUNTA A DESENVOLVER: 

- As preguntas corresponderán aos  bloques de contido 1, 2, 3 e 4 (da 

Prehistoria ao século XVIII). 

- A distribución das preguntas será a seguinte: preguntas de bloques 

distintos, sen que exista unha orde fixa segundo a opción A ou B. 

- Amplíase o grao de optatividade: o alumnado deberá elixir 1 pregunta de 

entre 3 posibles. 

COMPOSICIÓN DE TEXTO HISTÓRICO: 

A composición será sempre de Historia Contemporánea e as opcións fixas:  

- opción A: século XIX  

- opción B: século XX 

 



A composición constará dun máximo de tres documentos, podendo tratarse so 

de textos ou de textos e unha pequena táboa. Algún deses documentos poderá 

referirse eventualmente á realidade galega. 

 

O grupo de traballo segue a vosa disposición para resolver dúbidas e facilitar a 

preparación da proba, mantendo aberta para este fin a dirección de consultas 

abauhistoria@gmail.com. 

A maiores, está prevista a creación neste curso dun espacio web no que 

achegar materiais de consulta e recursos didácticos, de cuxa apertura daremos 

conta oportunamente. 

 

En Santiago de Compostela, a 25 de setembro de 2018 

 

 

María del Carmen Saavedra Vázquez 

Directora do Grupo de Traballo de Historia de España 
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ABAU 2019. HISTORIA DE ESPAÑA 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Conforme as previsións feitas a comezos do presente curso, a proba do ano 

2019 remata o proceso de reforma da ABAU. Esta circular informa das 

novidades e cambios incorporados á mesma. 

 

1. DEFINICIÓNS (ata 2 puntos): 

- Mantéñense os 49 termos da ABAU 2018 
 

- Incorpóranse 21 termos novos ata completar os 70 previstos:  

 Bloque 1 (Prehistoria/Historia Antiga): 7 termos 

 Bloque 2 (Historia Medieval): 7 termos 

 Bloque 3 (Séculos XVI-XVII): 7 termos 

 

2. PREGUNTA A DESENVOLVER NUNHA CARA DE FOLIO (ata 3 puntos): 

- Desaparecen as preguntas de Historia Contemporánea 
 

- Incorpóranse 13 preguntas novas: 

 Bloque 1 (Prehistoria/Historia Antiga): 4 preguntas 

 Bloque 2 (Historia Medieval): 4 preguntas 

 Bloque 3 (Séculos XVI-XVII): 5 preguntas 
 

- Redúcense e remodélanse as preguntas do século XVIII: 4 preguntas 

 

3. COMPOSICIÓN DE TEXTO HISTÓRICO (ata 5 puntos): 

- Posto que a redución de contidos de Hta. Contemporánea se adiantou a 

ABAU 2018:  

- Mantéñense as composicións da ABAU 2018, aínda que se modifican 

tres enunciados: 

 A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876) 

 A cuestión nacional no último terzo do século XIX 

 As grandes reformas da II República  
 

- As composicións poderán incluír documentos de Historia de Galicia 
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ABAU 2019  

RELACIÓN DE CONTIDOS 

 PREGUNTAS a desenvolver nunha cara de 
folio 

Termos para 
definir 

 
 
 
Bloque 1: 
Prehistoria 

& 
Historia 
Antiga 

 
1. O Neolítico: características e cambios con 

respecto á época Paleolítica (cambios 
económicos, sociais e culturais). 

2. Os pobos prerromanos da Península 
Ibérica (pobos do sur e do levante, 
meseteños e do occidente peninsular) 

3. Conquista e romanización (etapas da 
conquista, elementos de romanización: 
organización político-administrativa do 
territorio, lingua e cultura, obras públicas). 

4. A monarquía visigoda (organización 
política). 
 

 

• Aula Regia  

• Bárbaros 

• Castro  

• Conventus 

• Economía 
predadora 

• Guerras 
cántabras 

• Megalitismo 
 

 
 
 
Bloque 2: 
Historia 
Medieval 

 
5. Os musulmáns na Península Ibérica 

(etapas políticas e realidade 
socioeconómica). 

6. Reconquista e repoboación (etapas da 
Reconquista, modelos de repoboación). 

7. O Réxime feudal e a sociedade 
estamental. 

8. As crises baixomedievais (crises 
demográficas, problemas sociais, o caso 
galego: as revoltas irmandiñas do século 
XV). 
 

 

• Carta de 
poboamento 

• Manso 

• Marca 
Hispánica 

• Mesta 

• Mozárabe 

• Presura 

• Taifas 

 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: 
Séculos 
XVI-XVII 

 
9. A nova monarquía dos Reis Católicos 

(unión dinástica, reorganización 
político-administrativa). 

10. A configuración do imperio español no 
século XVI (a herdanza de Carlos I, os 
cambios en tempos de Felipe II: rebelión 
de Flandes, incorporación de Portugal, 
guerra contra Inglaterra). 

11. A crise socio-económica do século XVII (a 
crise demográfica, o deterioro da 
economía, os problemas da facenda real). 

12. O valimento do conde-duque de Olivares e 
a crise da monarquía (os proxectos de 
reforma, as revoltas de Cataluña e 
Portugal). 

13. Economía e sociedade na Galicia dos 

 

• Converso 

• Gran Armada 

• Mourisco 

• Terzos 

• Unión de 
Armas 

• Valido 

• Xuntas do 
Reino de 
Galicia 
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Austrias (a agricultura e as súas 
transformacións, a importancia da pesca 
na Galicia litoral, a estrutura social: 
sociedade rendista e peso da fidalguía) 

 
 
 
 
Bloque 4: 
Século 
XVIII 

 
14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión 

(causas da guerra, bandos en conflito, a 
paz de Utrecht) 

15. Os Decretos de Nova Planta e os seus 
efectos. 

16. O reformismo borbónico en Galicia (a 
matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a 
apertura do comercio colonial). 

17. As ideas fundamentais do pensamento 
ilustrado 

 

• Antigo Réxime 

• Catastro de 
Ensenada 

• Decretos de 
Nova Planta 

• Despotismo 
Ilustrado 

• Motín de 
Esquilache 

• Paz de Utrecht 

• Regalismo 
borbónico 
 

 

 

 COMPOSICIÓN de texto histórico Termos para definir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloques 
5-8: 
Século 
XIX 

 
1. A crise da monarquía absoluta 

(abdicacións, ocupación 
napoleónica). 

2. As Cortes de Cádiz e a constitución 
de 1812. 

3. A restauración de Fernando VII e do 
absolutismo (as etapas do reinado). 

4. A construción do estado liberal 
(principios do liberalismo e 
diferenzas entre as diferentes 
familias políticas). 

5. A Revolución Gloriosa e a 
constitución de 1869. 

6. A primeira república (proxecto de 
constitución federal e cantonalismo). 

7. A Restauración (retorno da 
monarquía e constitución de 1876). 

8. A vida política da Restauración 
(quenda, caciquismo e fraude 
electoral). 

9. A cuestión nacional no último terzo 
do século XIX. 

10. A reforma agraria liberal: as 
desamortizacións 

11. Os principais sectores industriais e o 

 

• Afrancesados 

• Abdicacións de 
Baiona 

• Caciquismo 

• Cantonalismo 

• Desamortización 

• Encasillado 

• Estatuto Real 

• Ludismo 

• Manifesto dos Persas 

• Manifesto de 
Sandhurst 

• Pragmática Sanción 
de 1830 

• Pronunciamento 

• Pucheirazo 

• Rexeneracionismo 

• Sistema de quenda 

• Sufraxio censatario e 
universal 

• Tratado de Valençay 

• Unión Liberal 
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papel do ferrocarril. 
12. O movemento obreiro (Sexenio 

Democrático e Restauración) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloques 
 9-12: 
Século 
XX 

 
13.  A crise da Restauración, a 

desarticulación do sistema 
canovista). 

14.  A crise de 1917, os gobernos de 
concentración e a guerra de 
Marrocos. 

15. A ditadura de Primo de Rivera 
(golpe de estado e etapas: 
delimitación temporal e 
características principais). 

16. O establecemento da II República 
(forzas políticas e constitución de 
1931). 

17. As grandes reformas da República. 
18. A guerra civil: sublevación, bandos 

en conflito e a súa dimensión 
internacional. 

19. O franquismo: características e 
institucionalización. 

20. O franquismo: as formas de 
oposición ao Réxime. 

21. O franquismo: política económica 
22. A agonía do franquismo e os inicios 

da Transición. 
23. As primeiras eleccións democráticas 

e a constitución de 1978. 
24. A crise da UCD e o golpe de estado 
25. A consolidación da democracia: os 

gobernos do PSOE. 
 

 

• Agrarismo 

• Bienio Negro 

• Brigadas 
Internacionais 

• CEDA 

• Contubernio de 
Munich 

• Desastre de Annual 

• Directorio Militar 

• Expediente Picasso 

• FAI 

• FET das XONS 

• Fronte Popular 

• Lei para a Reforma 
Política 

• Lexión Cóndor 

• Nacional-catolicismo 

• Pacto de San 
Sebastián 

• Pactos da Moncloa 

• Plan de 
Estabilización 

• Plataxunta 

• Sanjurjada 

• Sección Feminina 

• Semana Tráxica 

• Sindicato vertical 

• UCD 

• Unión Patriótica 
 

 

 

Unha vez rematada a ABAU 2018 (convocatoria de setembro), publicarase un 

modelo de exame axustado ós novos contidos. 

 

María del Carmen Saavedra Vázquez 

abauhistoria@gmail.com 

 



HISTORIA DE ESPAÑA - ABAU 2019 

 

   

NOTA ACLARATORIA 

 

Con respecto á circular sobre as características do exame da ABAU 2019 remitida aos centros 

con data 26 de setembro convén facer a seguinte aclaración: 

 

No caso da pregunta para desenvolver, sinálase de manera expresa que, “A distribución das 

preguntas será a seguinte: preguntas de bloques distintos, sen que exista unha orde fixa 

segundo a opción A ou B”. Quérese dicir que as cronoloxías das preguntas non son 

obligatoriamente as que figuren nos modelos de exame (A ou B). 

 


