
  

 

FELIZ MÉRCORES! 

Que tal vai a semana? Espero que xa teñades corpo e mente 

suficientemente conectadas para traballar a vosa área favorita 😉 

 

Pois ben, como non temos nada por corrixir, penso que imos entrar XA  na etapa que 

corresponde aprender...a IDADE CONTEMPORÁNEA.  

 

(toca escribir) 

A IDADE CONTEMPORÁNEA 

 Esta última etapa da Historia da Humanidade é a máis actual. É un período que sufriu   

revolucións, cambios a nivel social, político e económico e tamén é coñecida como a era da 

comunicación. Vai desde o século XVIII ata hoxe en día. 

 

(agora vemos o seguinte vídeo) 

https://youtu.be/RQ3FcCNmS4c 

 

Gustouvos o vídeo? Penso que está claro que sucedeu na Revolución industrial no? Porén, 

imos escribir un pequeno resumo       

A revolución industrial 

 Considerada como a transformación social, política, tecnolóxica e económica que se iniciou 

en Gran Bretaña no século XVIII. 

O lado positivo foron os grandes avances, destaca a máquina de vapor de James Watt. 

Outros inventos foron a luz eléctrica, o gas, o telégrafo e o transporte público (relacionado coa 

máquina de vapor).  

O lado negativo foi a subida de horas de traballo xunto coas malas condicións. 

https://youtu.be/RQ3FcCNmS4c


  

 Para rematar a sesión de hoxe, imos ver o seguinte vídeo que vai sobre a outra gran 

revolución deste período da Historia da Humanidade: a revolución francesa. 

https://youtu.be/-yo0x0NLMLA 

(e agora escribimos) 

A Revolución francesa 

 Foi un conflito social e político con distintos períodos de violencia que xurdiu en Francia no 

ano 1789. 

 O pobo rebelouse contra o absolutismo (forma de goberno na que todo o poder residía no 

rei sen límite algún) pois vivían en condicións pésimas, sen liberdade e moita pobreza. A rebelión 

estendeuse por toda Francia rematando co logro da igualdade do pobo francés e a Declaración do 

home e do cidadán e unha constitución que establecía o funcionamento dun goberno democrático. 

As palabras clave son: liberdade, igualdade e fraternidade. 

 

 

 

https://youtu.be/-yo0x0NLMLA

