EL MÓN ACTUAL II. HISTÒRIA DE CATALUNYA
Codi: 28828 (grup 4)
Professor: Joan Serrallonga
Curs 2009-2010 (segon quadrimestre)
Tipus d’assignatura: Troncal
Número de crèdits: 6

Temari:
1. El final de la Guerra Civil a Catalunya (1938-1939).
1.1. Una breu panoràmica general.
1.2. Balanç i precisions historiogràfiques. Les perspectives de recerca.
2. El franquisme a Catalunya (1939-1975)
2.1. L’entrada dels “nacionales”. Els catalans de Franco.
2.2. La repressió sobre els vençuts i la uniformització general.
2.3. L’organització del poder: personal, servitud il·limitada i misèries.
2.4. L’evolució de l’economia catalana. Fases i circumstàncies.
2.5. Les condicions de vida i de treball. La immigració.
2.6. El moviment obrer com a element catalitzador de la protesta.
2.7. Les oposicions al règim. La contestació social i “política”.
2.8. Breu panorama de la cultura catalana durant el règim franquista.
2.9. Debats i perspectives de recerca sobre el franquisme a Catalunya.
3. La transició a la democràcia.
3.1. La crisi econòmica i la crisi de la dictadura.
3.2. Les oposicions a la dictadura i el procés de construcció democràtica.
3.3. La problemàtica recuperació de les institucions d’autogovern.
3.4. Balanç, debats i perspectives de recerca sobre la transició.
Bibliografia:
Durant el desenvolupament de les classes s’anirà lliurant una bibliografia general i una altra més
específica per a cadascun dels temes i dels apartats. Al Campus virtual es penjarà, a més de la
bibliografia, els materials, els recursos per al treball de classe i tots els enllaços necessaris, una
informació concreta (taules, gràfics, textos, mapes) de cadascuna de les parts del programa.
Avaluació.
L’assignatura aplicarà el model d’avaluació continuada. L’assistència a classe és imprescindible per
acollir-s’hi. Es valoraran les intervencions, els comentaris, els elements puntuals encarregats durant
el curs, un exercici concret al final i, opcionalment, es podrà realitzar un breu treball d’acord amb el
professor. Si no es pot seguir el model d’avaluació continuada, la valoració es farà en un examen
final de model convencional.

