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Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre Educació Infantil i Primària Optativa d'itinerari 4 crèdits. 
 
Departament: Història Moderna i Contemporània 
Professors: Jaume Botey Vallés 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
L´assignatura pretén donar una visió global del procés històric d´aquest segle posant com a referència 
cronològica fonamental el 1945. L´alumne ha de comprendre els orígens polítics del món actual i que 
amb la 2ª. Guerra Mundial s´acaba la primacia d´Europa en el món i el colonialisme polític i comença una 
nova era de poders més repartits que marcaran la guerra freda, els nous pols de desenvolupament 
econòmic i el diferents graus de creixement socials 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
0. Introducció: cristeris hitoriogràfics i de periodització. Escola positivista, romàntica, annals, modus de 
producció.  
1. Dels inicis de segle fins a la Gran Guerra. Supremacia mundial d´Europa 
 L´imperialisme europeu i l´imperialisme americà. Colonialisme a l´Africa i Asia. 
2. La Gran Guerra i el seu impacte polític i econòmic 
3. L´URRS, de la Revolució d´Octubre fins a l´actualitat (1917-1990) 
4. Expansió i crisi econòmica al període d´entreguerres (1918-1939).  
  El crac de 1929. EEUU : depressió i New Deal. Les repercussions a Europa 
5. L´aparent victòria de la democràcia. La crisi de l´Estat liberal.  
 Aparició del feixisme italià i del nazisme del Tercer Reich (1919-1939) 
6. Les relacions internacionals i la 2ª. Guerra Mundial (1920-1945) 
7. Món àrab. Descolonització. Conflicrtes a l’Orient Mitjà: Palestina. Irak. Afganistan. Zona del Magreb.  
8. La reconstrucció d´Europa. Ressorgiment de la Xina. La guerra freda i els conflictes perifèrics.  
9. Descolonització. Els antics imperis dividits en nacions. Subdesenvolupam. Nord-Sud, Centre-Perifèria. 
10. Períodes i evolució política i econòmica de l´Espanya del Segle XX 
 
 
3. Avaluació 
La nota final serà la mitja dels dos parcials, ponderada pels treballs (poden fer variar la nota excepte en el 
pas de  SS  a  AP) 
- primer parcial: a meitat del curs (elimina matèria) 
- segon parcial, consta a la guia de l’estudiant.  
- els treballs s’aniràn indicant al llarg del curs: lectura de llibres, resums, treballs de camp,  anàlisi 
d´alguna realitat ocurreguda  per exemplificar el que s´ha tractat teòricament.. 
      
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Explicacions a classe utilitzant texts i material audiovisual sobre l´actualitat. 
- L'alumne disposarà d'un ampli dossier, que s'anrà confegint al llarg del curs.  
- Seguiment al llarg del curs de debats d'actualitat a partir de la premsa quotidiana 
- Conferències a classe o visita a alguna de les institucions actuals que promouen debats sobre temes 
d´actualitat, i assistència a algun d´aquests debats. 
- Consultes al professor, les hores fixades per tutoría.  Despatx 169 de l’edifici G-6,  
 
 
 
Bibliografia recomanada 
 
Manuals: Història del món contemporani de Batxillerat. Ed. Vicens Vives, Anaya, Santillana…o 
equivalents 
SEGALES, BOTEY… Los dueños del mundo y los cuarenta ladrones. El Vejo Topo, BCN. 2002.  
STOBART….…  Resistencias a la Guerra Global. Ed. Tempestad. BCN. 2003.  



GEORGE, Susan  El Bumerang de la deuda. Deriva Editorial, BCN. 1993 
GEORGE, Susan  Informe Lugano. Icaria Ed. . BCN. 2001 
 
CALVOCORESSI, P. Historia política del mundo contemporáneo. AKAL. Barc. 1987 
HOBSBAWM, E. Historia del S. XX. Crítica. Barcelona 1995.  
MADRIDEJOS, M. Colonialismo y neocolonialismo. Ed. Salvat. Col Grandes Temas. 
MAMMARELLA, G. Historia de Europa contemporánea (1945-1990). Ariel 1990.  
PERNAU, J. Historia mundial desde 1939. Ed. Salvat. Col Grandes Temas. 
 
Atlas histórico del Siglo XX. Ed. Parramón. Barcelona 1992. 
Atlas geoestratégico. Ed. Parramón. Barcelona 1992 
FREIXENET, D. i altres. Manual de COU : Hº.  del món contemporani. Ed.Barcanova, 1990 
BBC. Historia del S. XX. Material audiovisual. 1986.  
 
Material de consulta 
Informes PNUD, BM, UNESCO… Anuari El Pais, El Mundo… 
AAVV GUIA DEL MUNDO 2003-2004. Ed. IEPALA-Fund.Sta.Maria-Inst.del TERCER MUNDO 
 
Lectura mensual:  Le Monde Diplomatique (edició castellana),  
 


