
 
 
 
 
 

CURS ACADÈMIC: 2006/2007  
 
LLICENCIATURA: Periodisme   CURS: 1er 
 

Codi:  20698    
Assignatura: Història del Món Actual    
Tipus d’assignatura: Ta.  
Nº de crèdits:    
Professorat: Josep Puy i Juanico 
Quatrimestre: 1er   

 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
1. Visió general de la Història Mundial del Segle XX amb especial atenció a 

Europa, Estats Units i Rússia-URSS. 
2. Saber llegir/interpretar el temps present a partir d'un coneixement i anàlisi de 

la història contemporània.  
3. Saber situar cronològicament els principals esdeveniments i fer-ne una 

adequada relació. 
4. Dominar la cartografia i altres fonts d'interpretació (textos, gràfiques...) 
5. Tenir capacitat , durant i a final de curs, per organitzar un discurs ampli i 

coherent sobre la major part d'aspectes del temari.  
 
 
TEMARI: 
 
1. Els antecedents de la nostra època: visió general,també específica, del 

periode 1914-1945. 
2. Els orígens de la Guerra Freda a la Segona Guerra Mundial. Confrontació i 

diplomàcia. 
3. La primera Guerra Freda. Les seves fases entre 1948 i 1956. La 

reconstrucció d'Europa. La primera onada de descolonitzacions. Del'evolució 
bipolar ala crísi dels míssils. 

4. De la bipolaritat a la multipolaritat. Els EEUU i la URSS als anys seixanta.El 
repte xinès. Els anys setanta: els enfrontaments petrolífers; de la détente a la 
Segona Guerra Freda. 

5. El període 1980-1991. La reaparició del neoliberalisme. Evolució crítica de la 
URSS fins la seva dissolució. El panorama mundial posterior a la Guerra 
Freda. 
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COMPLEMENTÀRIA: 
 
      Es donarà una bibliografia específica a l'inici de cada tema. 
 
       Es donarà una relació de materials cartogràfics per treballar la part pràctica 
de la matèria. 
 
 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
TEORIA 
   
          Explicació dels principals aspectes de cada tema i corresponents 
apartats a partir d'un guió previ i sotmès a la temporització de la matèria. 
             
 
PRÀCTIQUES: 
   
           Treballar diferents recursos – mapes, textos, audiovisuals – i fer-ne la 
corresponent explicació i considerar les seves possibilitats avaluatives.  
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 
      Els alumnes han de superar un examen a final de curs i del que s'informa 
anticipàdament de la seva estructura. 
 
      Hi ha una lectura obligatòria que també s'avalua a final de curs. 
 
       Les pràctiques presencials o no també tenen una puntuació.(màxim dos 
punts) 
 
 
 
ALTRES QÜESTIONS 
 
      Valorar l'assistència i participació a classe. 
 
      Recomanar la lectura de premsa i setmanaris per incentivar l'interès en 
cercar la relació entre el present i el passat més immediat. 
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