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As características do humanismo.
Quen foi Martiño Lutero? A crítica á Igrexa e os principios básicos da nova doutrina
que expón.
Que foi a contrarreforma? Por que se levou a cabo? Que medidas adoptaron?
O arte do Quattrocento e Cinquecento: en que se inspiran e como evolucionan as artes
entre os dous períodos.
O século de Ouro na escultura e pintura do Renacemento en España.
As transformacións en Europa no século XVII.
Os sistemas parlamentarios en Europa no século XVII..
A teoría do mercantilismo.
Os estamentos da sociedade en Europa. Características particulares da sociedade desa
época en España
As teorías do empirismo e o racionalismo e a importancia no avance científico.
Características xerais do barroco.
A pintura e a escultura no barroco. Características principais e que características
específicas se presentan en España.
A actividade económica: Os factores da produción.
A lei da oferta e da demanda.
Os axentes económicos.
Vantaxes e desvantaxes das enerxías renovables e non renovables.
Os sectores económicos e como están presentes na economía e ocupación das
persoas nos países subdesenvolvido, en vías de desenrolo e desenrolados .
Os diferentes sistemas para clasificar os espazos agrarios.
Factores que interveñen na localización industrial.
Clasificación das actividades industriais.
A evolución da actividade industrial ao longo da historia.
As areas industriais do mundo
Os elementos básicos que require a actividade industrial.
Os problemas enerxéticos no mundo.
Os sistemas para a clasificación dos servizos.
As características do sector primario en España e as particularidades de Galicia.
Os pasos na creación da Unión Europea. ¿Por que España non participou nos inicios da
construción europea? ¿en que ano se incorporou España á U.E.?
Os sistemas de transportes en España. Que elementos condicionan o mesmo en
Galicia?
Os efectos positivos e negativos do turismo.
As diferentes etapas na historia da relación do ser humano co medio ambiente.
Os problemas da contaminación do solo tendo en conta o grao de desenvolvemento
dos países.
Os problemas derivados da sobre explotación e alteración da auga.
Os problemas derivados da deforestación.
Os espazos protexidos en Europa, España e Galicia.

