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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:   
 

Anàlisi interpretativa de la dinàmica històrica dels principals 
esdeveniments, des de la fi de la Segona Guerra Mundial,  que han anat 
conformant el món actual.  

En finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de: 
1. Analitzar el món actual tenint en compte el passat. 
2. Exposar i argumentar, de manera oral i escrita, els principals continguts 

tractats. 
 
TEMARI: 
 
Presentació de l’assignatura 

1. Una època de grans conflictes (1914-1945) 
. Primera Guerra Mundial. 
. Revolució Russa. 
. Crac de 1929. 
. Feixisme italià.  
. Nazisme alemany. 
. Segona Guerra Mundial.   

 
2. El món després de la Segona Guerra Mundial (1945-1962): blocs i 

guerra freda. 
. Una pau organitzada entre els aliats: Jalta, Postdam i ONU. 
. Divisió del món en blocs: “món occidental” i “món comunista”. 
. Els blocs militars: OTAN i Pacte de Varsòvia. 
. Guerra freda, dos móns separats amb una mundialització de la tensió:    
guerra de Corea (1950-1953), guerra d’Indoxina (1945-1975), conflictes 
araboisraelians, crisi de 1956: Suez i Hongria. 
. “Desglaç”, cap a una coexistència pacífica: mort d´Stalin (1953), 
revolució castrista (1959) i bloqueig de Cuba (1962), creació de la CEE 
(1957), Kennedy (1960-1963), protesta estudiantil als EUA, Maig del 68 
a França. 
. Enfrontaments URSS-Xina. 
. Descolonització de l’Àfrica. 
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3. Distensió internacional. 
. Crisi del petroli de 1973. 
. L´ostpolitik de la RFA. 
. Conferència d’Hèlsinki de 1975. 
. Portugal, Grècia i Espanya: fi de les dictadures. 
. El rearmament i “l’era Reagan” (1980-1988). 
. De la CEE al Tractat de Maastricht (1991). 
 

4. Descomposició del bloc comunista. 
. La perestroika de Gorbachov (1985-1991), la fi de l’URSS. 
. Comunitat d’Estats independents: transició al capitalisme. 
. L’Europa oriental: Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, RDA, Romania, 
Iugoslàvia, Bulgària i Albània. 
    
 

5. Orient Mitjà, el món islàmic, els conflictes a l’Àsia  i els estats racistes 
d’Àfrica. 
. Conflicte araboisraelià. 
. Països islàmics: Iran, Iraq, Líbia, Algèria, Sàhara Occidental. 
. Vietnam, Índia i Pakístan, Afganistan i Xipre. 
. Àfrica: intervencions del bloc soviètic, pacificació de la part Austral i 
conflictes ètnics. 

 
Conclusions 
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 Al campus virtual de l’assignatura (https://cv.uab.es/cv/entrada.jsp) 
trobareu comentada la bibliografia específica per cada tema. 
 
 
METODOLOGIA DOCENT 
 
  L’alumne haurà de realitzar un treball continuat al llarg del curs. 
L’assistència a les lliçons magistrals li servirà per contextualitzar el treball 
autònom i les lectures en les diferents conjuntures històriques. Els treballs 
realitzats durant el curs seran tutoritzats pel professor. 
 Tanmateix, i de forma voluntària, es contemplaran diferents sortides de 
camp (arxius, ràdio, i d’altres). 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
 

A) CONTINUADA 
Endemés de la participació i l’assistència a classe, caldrà presentar en 
les dates convingudes  tres treballs, els quals s’indicaran el dia de la 
presentació de l’assignatura. 
 

B) EXERCICI FINAL 
Constarà de tres parts: una primera de preguntes curtes (conceptes i 
personatges), una qüestió (a triar entre dues), i un comentari de text. 

       
C) CRONOLOGIA 

Obligatòria per tothom. Ha de contemplar els principals fets del període 
entre la fi de la Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat. A presentar el 
darrer dia de classe. 
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