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Objecfi'us de E'assign~tura: 
L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és que I'alumne assumeix uns 
minims coneixements acceptables sobre elc principals esdwerriments que han 
rnarcat P'anomenat «segle XX czirtm (1919-19891, des de la primera gran 
reorganització continental europea, després de ta primera guerra mundial, fins 
la caiguda del mur de Berlín i, per tant, la desintegraci6 del sistema politic de 
crsocialisme real» o «democdcies populars~ a Europa, que assenyda la fr de la 
guerra freda. 

TEMES GENERkLS DEL CURS (ORIENTATIUS): 

1. Després de la primera guerra mundial: reorganitzacib del continent europeu i 
emergencia de noves potencies mundials. 

2. Els feixismes ewopees i les crisis de les dernocrbeies: d'Ithlia a Fransa, 
passant per Alemanya i Espanya. 

3. La primer etapa de I'estalinisme (1929-1939). 

4. Les relacions internacionals en temps de crisi (1929-19393. 

5. La segona guerra mundial. 

6. IA primera postguerra freda (1946-1963): creació de blocc, perres 
perifiiriques i dsscolonització. 

y. h segona postguerra freda: de 1963 a la crisi del petroli (1973) 

8. El final de la guerra freda: de 1973 a la caiguda del Mur de Berlin. 

Aquests vuit grans temes enmarquen capitols més concrets, a partir dels quals 
s'articulen les explicacions i es desenvolupa eI cws. 



Dins la nombrosa bibliografia general sobre aquest període complex i pIe 
d'esdevenirnents, els alumnes han de conhixer be el següentc Ilibres: 

m h ó n  Villases, Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo. Siglos m y 
XY, Madrid, Taurus, 2001, capitols 9 a 18. 
lionald E. Powask, La guerrama. Estados Unidos y la Unión Soviética, 

1917-1991, Barcelona, Crítica, 2000. 
Hermam Kinder, Werner Hilgemmn, Atlas H i s t 6 r - i ~  Mundial. D. De la 

Rmoluclón francesa a nuestros dias, Madrid, Istmo, 1990 (i reedicionc 
posteriors). 

Al llarg del curs es van donant referhcies bibliogr2ifiques més concretes E 
vinculades a qílestionc hist briques de cadcter rnés concret. També s'ofereixen 
albes materials que ajuden a la comprensió de la materia: mapes, textos 
hist0rics, eEc. 

L'avaluació consistirh en una prova final, en la qual s'intentad que quedin 
reflectits els materials i les informacions facilitats al llarg del c m .  


