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ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
Xornadas de Historia 

Contemporánea e do Tempo Presente. 
« Terrorismo e política de Defensa na 

transición á democracia» 
 

 

 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA 16 horas do 3 de maio de 2022 

FORMA DE ENTREGA: 

• Subir a MOOVI nun único arquivo en formato Word ou pdf. 
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LA POLÍTICA DE DEFENSA EN LA LARGA TRANSICIÓN 
MILITAR Y ANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN 
INTERNACIONAL. 
Carlos Alberto Bueno Fernández 
 

 

Realice unha recensión crítica (non un resumo) da intervención do relator. Pode 
seguir o esquema adxunto. 
 
Unha recensión consiste nun ensaio descritivo de carácter histórico que non debe superar as dúas 
ou tres páxinas. 
Para elaborar unha recensión é fundamental facer un traballo de investigación e comprensión do 
texto ou intervención a apuntar, que esixe como primeiro paso unha lectura ou unha escoita 
atenta e reflexiva, tratando de comprender todos os extremos, para o que resultará conveniente 
ir sintetizando os seus contidos en forma de esquema.  
A lectura da obra ou a escoita da intervención debe ser crítica, polo que sempre hai que 
“realizarse preguntas”, respondendo a cuestións como: Cal é o obxectivo da obra ou da 
intervención?, Cal é o seu argumento central, e como se proba? Como podo contestarlle ao autor 
ou autora? Que podo concluír? Todas estas preguntas axudan a ver o grado de comprensión do 
texto ou do relatorio. Finalmente, é moi recomendable realizar unha ficha de lectura. Este 
documento, permitirá organizar a información e debe incluír, ademais das respostas ás preguntas 
expostas máis arriba, os elementos precisos que permitan responder aos seguintes aspectos, que 
constitúen o cerne da recensión: 
 
1. Presentación e contextualización 
Debe facerse referencia ao nome do/a autor/a, o título da obra ou da intervención e o lugar de 
edición, a editorial, a data de publicación e o número de páxinas no caso de que se trate dunha 
obra publicada.  
 
2. Referencia á obra e significación do/a autor/a 
Faise referencia a cuestións como os temas nos que se especializa o/a autor/a, outros traballos 
previos que enlacen coa obra ou relatorio obxecto de recensión, a súa significación 

historiográfica, etc. Un resumo da traxectoria do autor pode verse en: Alberto Bueno - Dialnet 
(unirioja.es) 
 
3. Estado da cuestión 
Deben facerse algunhas referencias ao estado da arte da temática que se aborda na obra obxecto 
de recensión, o que permitirá destacar as achegas desta última. ESTE APARTADO PODE OMITIRSE 
PARA A PRESENTE PRÁCTICA 
 
4. Fontes empregadas polo autor/a 
Detállanse as fontes empregadas na obra ou relatorio obxecto de recensión, destacando a 
metodoloxía empregada, as posibles limitacións das mesmas, a súa validez, etc. ESTE APARTADO 
PODE OMITIRSE PARA A PRESENTE PRÁCTICA 
 
5. Estrutura e teses fundamentais que se defenden na obra ou no relatorio 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3733033
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3733033
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Esta fase consiste en describir a estrutura da obra ou do relatorio obxecto de recensión e en 
poñer de manifesto as teses ou ideas fundamentais que se defenden na mesma.  
 
6. Conclusións e xuízo persoal 
É unha das partes máis importantes da recensión, pois implica realizar unha valoración persoal do 
autor da recensión sobre os acertos e limitacións da obra ou do relatorio. Isto implica, por unha 
banda, detallar os aspectos máis febles do traballo, para o cal a redacción é atenuada, evitando 
utilizar palabras fortes e expresións contundentes que impliquen menosprezar a mesma. Por 
outra, destácanse os puntos fortes do texto, empregando adxectivos claros e concisos sen caer no 
encomio esaxerado. É fundamental manter a seriedade, a coherencia e a honestidade intelectual 
respecto ao texto, sobre todo no momento de formular opinións persoais sobre o contido da 
obra.  
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LA BOCA DE LOS FUSILES. EL TERRORISMO DE EXTREMA 
IZQUIERDA CONTRA LA TRANSICIÓN. 
Víctor Aparicio Rodríguez 

 

Sintetice en forma de esquema as principais características do terrorismo de extrema 
esquerda en España a partires da intervención do relator. A continuación lea o artigo 
«El terrorismo de la extrema izquierda: el caso francés», de Lorenzo Castro Moral, 
que poderá atopar no seguinte enlace e realice unha comparativa sinalando as 
analoxías e diferenzas entre ambos os dous casos. 
Cuaderno04.pdf (memorialvt.com) 
 

  

http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/10/Cuaderno04.pdf
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EL TERRORISMO DE ETA DURANTE LA TRANSICIÓN. 
Gaizka Fernández Soldevilla 
 
 

A partires da intervención do relator, realice unha busca na rede e elabore un breve 
informe sobre o papel do terrorismo de ETA como condicionante do proceso de 
transición á democracia en España. 
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TERRORISMO Y VIOLENCIA ETNONACIONALISTAS 
DURANTE LA TRANSICIÓN. 
Pablo García Varela  
 

Realice un comentario conxunto das fotografias que seguen, axudándose para elo 
das pautas proporcionadas 
 
 
 

COMO COMENTAR UNHA IMAXE HISTÓRICA 
 
  
1. LOCALIZACIÓN/CLASIFICACIÓN  
 
Tipo de imaxe (fotografía, pintura, debuxo, cartel, etc.).  
Lugar e data, explicando brevemente as circunstancias históricas do momento. 
Tema (político, relixioso, económico, social, etc.). 
Intencionalidade (subxectiva/obxectiva) e a quen se dirixe.  
Autor, no caso de que se trate dun fotógrafo recoñecido.  
 
 
2. ANÁLISE DA IMAXE 
 
Elementos: personaxes, obxectos, animais. Escenario.  
Contido: tipo de plano, cores, luces, etc.  
 
 
3. COMENTARIO  
 

• Comentario propiamente dito da imaxe. Consiste en situar, comentar e relacionar a imaxe 
co proceso histórico ao que se refire.  

• Deben explicarse as razóns da estrutura da imaxe, dos obxectos que aparecen e da 
mensaxe que quere transmitir en relación ao marco histórico.  

• Debe criticarse a imaxe en relación co tema correspondente, prestando atención a 
aspectos como a autenticidade, exactitude, interpretacións, posibles erros, etc. 
 

 
4. CONCLUSIÓN  

• As conclusións deben estar en relación cos carácteres xerais da imaxe e do tema histórico.  

• Deben destacar a achega da imaxe ao coñecemento dos sucesos que se contan, as súas 
repercusións, o seu interese, etc. 
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