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Objectius 

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 

 

Temari 

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. La reconstrucció d´Europa. Ressorgiment de la Xina. 

La guerra freda i els conflictes perifèrics. 

8. Descolonització. Els antics imperis dividits en nacions 

Subdesenvolupament. Nord-Sud, Centre-Perifèria. 

9. Períodes i evolució política i econòmica de l´Espanya del Segle XX 

 

Metodologia  

Explicacions teòriques, anàlisi de texts, mapes, estadístiques, gràfiques.. 

Utilització de la premsa quotidiana i mitjans audiovisuals 

 

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 (elimina matèria) : 5 de novembre. 

- segon parcial : al febrer, final de semestre, el dia que la secretaria indiqui. 

- els treballs s'aniran 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.. 
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