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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Aquesta assignatura és continuació de la de l’any passat Història de la Cultura. Els objectius, per tant, són 
els mateixos: oferir una visió general de la diversitat de moviments socials. Si l’any passat, però, aquests 
es presentaven des d’una perspectiva històrica, aquest any es presenten a partir de les contradiccions de la 
societat contemporània. Es parla, doncs, dels diferents moviments de caràcter polític, econòmic o cultural 
que, sustentats en les grans ideologies contemporànies, han tingut més incidència en el sistema social 
vigent. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Processos de revolució burgesa i els orígens del sistema capitalista. 
2. Nou marc de relacions socials: moviments socials de base popular: partits obreristes - organitz. 
sindicals 
3. Romanticisme i els processos de les identitats nacionals 
4. Naixement de la socialdemocràcia i debats sobre el moviment comunista.  
5. Feixismes i crisi de les democràcies liberals 
6. Procesos de descolonització, naixement del Tercer Món i Moviments Socials relacionats 
7. Contradiccions del món contemporani i les seves raons polítiques i filosòfiques :  
  . El nou món de la tecnologia, la modernitat i l´individualisme 
  . El nou món dels imperialismes i dels conflictes ètnics, nacionals i religiosos 
  . El nou món de les desigualtats socials i de les contradiccions del capitalisme. 
8. Els Nous Moviments Socials. Els seus valors i les seves expressions organitzades 
 . NMS i noves formes de marginació al 1er. Món: ètnica, econòm., analfabet, sexual, malaltia. 
 . NMS i les desigualtats internacionals 
 . NMS i ecologia, pacifisme, migracions... 
9. Anàlisi d´alguns fenòmens d´actualitat en els que s´expressin aquestes ideologies. P. ex., eclosió dels 
nacionalismes, presència dels fonamentalismes, sobre societat civil-societat política, postmodernisme, 
nous fenòmens religiosos, teologia de l´alliberament.. 
 
 
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. 
- Per la segona part del programa l'alumne disposarà d'un ampli dossier.  
- 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,  
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