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REQUISITSO RECOMANACIONS: 
Les classes es faran en català. Es recomana disposar a banda dels mapes que es lliuraran amb el 
dossier de lectura obligatòria, d’un atles per consultar amb més claredat la situació geogràfica 
de l’àrea tractada i els països que la composen. 

OBJECTIUS: 
Donar una visió global a partir de la Revolució Francesa i de la Revolució Industrial dels canvis 
i les transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals que anaren tenint lloc durant el 
segle XIX. Procés llarg, costós i complex: les revolucions del 1820, 1830, 1848, les unificacions 
italiana i alemanya, el moviment obrer, l’imperialisme...marcaren en gran mesura les fites i les 
pautes de la construcció de la nova societat burgesa, el seus sistema polític lliberal, el seu 
sistema econòmic capitalista i, el seu model d’Estat-nació. 
 
TEMARI (primer quadrimestre): 
1.-La Crisi de l’Antic Règim, la Revolució Francesa i les seves conseqüències 
2.-La França revolucionària i l’Europa Napoleònica  
3.-La Restauració absolutista i les Revolucions de 1820 i 1830 
5.-Revolució Industrial i orígens del Moviment Obrer: condicions de vida i treball 
6.-Les Revolucions de 1848 i la “Primavera dels Pobles” 
7.-L’Europa de 1850: Estats, equilibris polítics i situació econòmica 
8.-Els Estats Units: el creixement d’una potència 
 
Bibliografia bàsica: 
ADAMS, W.P., Los Estados Unidos de América 
BONAMUSA, Francesc, La Europa del Danubio, vol I, 1815-1848 
CANALES, Esteban, Guerra y paz en Europa, 1799-1815 
DROZ, J., Restauración y Revolución(1815-1848) 
FIELDHOUSE, D.K., Economía e Imperio. La expansión de Europa, 1830-1914 
FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833) 
GRENVILLE, J.A.S., La Europa remodelada (1848-1878) 
HOBSBAWN, E.J., Les Revolucions burgeses 
HOBSBAWN, E.J., La era del capitalismo 
MARX, K., i ENGELS, F., El Manifest Comunista 
ROURA i AULINAS, Lluís i CASTELLS, Irene (eds.), Revolución y Democracia. El jacobinismo europeo 
SERRALLONGA, Joan, La Lucha de Clases. Orígenes del Movimiento Obrero 
SOBOUL, Albert, La Revolució Francesa 
WOLF, S., La Europa Napoleónica 
 
TEMARI (segon quadrimestre): 
1.-Les unificacions d’Itàlia i Alemanya 
2.-La consolidació dels Estats nacionals i burgesos 
3.-Expansió del capitalisme i models de desenvolupament industrial, econòmic i polític 
4.-Respostes populars i obreres: la Primera Internacional, sindicalisme, socialisme i anarquisme 
5.-Imperialisme: definició, països, visions, causes i conseqüències 



6.-La Gran Guerra 
7.-Els Estats Units: la consolidació d’una gran potència 
 
Bibliografia bàsica: 
ABELLÁN, J., Nación y nacionalismo en Alemania.” La cuestión alemana”(1815-1990) 
BONAMUSA, Francesc, La Europa del Danubio, vol. II, 1849-1918 
CANALES, Esteban, La Inglaterra Victoriana 
CHARLOT, M., i MARX, R., La era victoriana o el triunfo de las desigualdades 
FERRO, Marc, La Gran Guerra(1914-1918) 
FIELDHOUSE, D.K., Economía e Imperio. La expansión de Europa, 1830-1914 
HOBSBAWN, E.J., Industria e Imperio 
MARX, Karl, La Guerra Civil en Francia 
SERENI, E., Capitalismo y mercado nacional 
STONE, N., La Europa transformada (1878-1919) 
 
Nota: aquestes obres també són un molt breu recull de la bibliografia existent. Durant el curs 
s’anirà portant a la classe i comentant, una bibliografia considerada imprescindible a més, 
d’aquella altra molt més específica i relacionada amb aspectes molt concrets del temari. Hi 
haurà un dossier de lectura obligatòria els continguts del qual, seran bàsics per a l’avaluació 
final 
 

AVALUACIÓ: 
Consistirà en dues proves al final de cada quadrimestre. Les dues tindran el mateix format: 

*Una primera part consistirà en un test que com a màxim tindrà un valor d’un punt i mig (1’5 

punts), amb noms de polítics, pobles, noms de regions i llur pertinença a determinats Estats, 

dates cronològiques clau, dades econòmiques, noms de formacions polítiques o bé sindicals...a 

triar entre possibles respostes. 

*Una segona part amb un mapa mut on col·locar algunes regions, Estats, ciutats 
importants...amb un valor màxim de mig punt (0’5 punts). 
*Una tercera part amb dos temes a triar-ne un amb un valor màxim de cinc punts (5). 
*I finalment, sis preguntes o qüestions curtes de les quals se’n triaran tres amb un valor màxim 
d’un punt (1) per pregunta o qüestió. 
 
Els continguts de la prova o examen final es faran sobre dos elements: les explicacions donades 
a classe i el material del dossier que és de lectura obligatòria. Naturalment, també es tindran en 
compte els possibles coneixements obtinguts de la lectura de la bibliografia donada al llarg del 
curs i que es vegin reflectits en alguna o algunes de les qüestions plantejades. 
 
*Nota: l’aprovat dels dos parcials alliberarà de la prova o examen final de juny. La no superació 
d’un dels dos parcials significarà anar a la prova o examen del mes de juny de tota la matèria 
(inclosa la possible part aprovada). Ni les proves o exàmens de juny i de setembre estaran 
dividides per quadrimestres. 
 


	REQUISITSO RECOMANACIONS:
	OBJECTIUS:
	AVALUACIÓ:

