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Objectius 

Familiaritzar els alumnes amb les recerques més recents i els actuals debats historiogràfics per tal que 
interpretin críticament aquesta etapa històrica. Desenvolupar la seva capacitat d’anàlisi, de 
síntesi i de raonament crític, així com les habilitats de la comunicació escrita i oral. 

                                   
 
                                                  Temari        
                                          
      Primera part:  La  Guerra Civil a Catalunya, 1936-1939. 
a)  Interpretacions i debats historiogràfics. Els problemes de la societat catalana dels anys 30. 

-   Els debats sobre les causes de la Guerra Civil. El caràcter de la guerra a     
    Catalunya i diferencies amb el  País Basc i Espanya.  
-   Els revolucionaris. Quina revolució ?. Divergències i debats. 

b)  L’esclat de violència a la Catalunya dels anys 36-39. Causes, característiques, diferencies i 
significació. 

c)  Les dretes catalanes durant la Guerra Civil. 
d)  L’esforç de guerra català: debats i recerques. Esforç i cost humà. L’economia de guerra. Els 

refugiats. 
e)   L’obra de govern de la Generalitat durant la guerra. La política cultural. Els  intel·lectuals i la 

guerra. 
f)  Balanç del conflicte. Conseqüències de la desfeta republicana. 
 

Segona part:   La dictadura Franquista (1939-1959). 
-     Historiografia sobre el Franquisme. Debats i  recerques actuals. 
-     Institucions polítiques del nou règim. Actituds davant el Franquisme 
-     La política del Franquisme respecte Catalunya 
-     Les formes de repressió i de control. 
-     L’activisme resistent de  l’oposició. 
-     La difícil relació entre l’exili i l’interior. La resistència cultural. 
-     La política autàrquica. Les noves  condicions de vida i treball. 
-     Els anys 50: els inicis de la recuperació econòmica. 
-     Reorganització de l’oposició i noves actituds socials i culturals. 
                                          

Tercera part: La dictadura franquista, la transició democràtica i   l’autogovern de Catalunya 
(1960-2010) 

-     La immigració a Catalunya els anys 1950-1975.  
-    Transformacions econòmiques i canvis  socials. 
1.  Ressorgiment de l’oposició democràtica: el predomini de l’esquerra i el nou         
      moviment obrer. 
-     Els moviments universitari, cultural i veïnal. 
2.  Crisi de la dictadura i eclosió de l’antifranquisme, 1971-1975. 
3.  La transició cap a la democràcia. El restabliment provisional de la Generalitat.   
      La Constitució del 1978 i l’Estatut del 1979. 
4.  Obra i funcionament del govern autònom català. Els canvis econòmics,   
      demogràfics i socials dels anys 80 i 90. 
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                                           Formes d’avaluació 
 
Es repartiran tres dossiers corresponents a les tres parts. Hi haurà una avaluació continuada que 

forma de tres proves alliberadores de cadascuna de les parts que consistiran en comentaris 
sobre els  materials dels dossiers i les qüestions tractades a les classes.  Cadascuna de les 
proves significarà el 25 % de la matèria. L’altre 25 %  s’assolirà amb dues ressenyes de 
llibres, o un treball d’iniciació a la recerca o un dossier didàctic. L’examen final significa el 
75 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


