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Prerequisits

Es d´interès entendre la llengua francesa.

Objectius

La matèria d´estudi té com a principal objectiu facilitar als estudiants els recursos i instruments que els
possibilitin tenir un sòlid coneixement dels projectes ideològics i polítics contemporànis i la seva materialització
concreta en els diversos règims polítics corresponents, així com la seva evolució històrica. El
desenvolupament de la matèria s'estructura en cinc blocs temàtics d´assignatures: Estats liberals; Feixisme,
populisme i nacional-populisme; Nacions i nacionalismes en el món; Revolució i contrarevolució en l´Època
contemporània; Dictadures i democràcies en el segle XX.

Competències

Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
Avaluar críticament les fonts i els models teòrics per analitzar les diverses etapes històriques.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre de manera autònoma.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la recerca històrica, especialment sobre
règims polítics contemporanis.

Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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Assistència a les classes teòriques dirigides.

Assistència a sessions de seminari i pràctiques dirigides a classe.

Lectura de textos i articles.

Aprenentatge d´estratègies de recerca d´informació i bibliografia.

Utilització de recursos informàtics propis de l´àmbit de l´assignatura: Gallica Biblioteca Digital. Hemeroteca.

Identificació i utilització de fonts d´informació sobre els règims polítics: bonapartisme i republicanisme.

Realització de treballs (individuals o en petit grup) i comentaris analítics.

Presentacions orals a classe.

Integració dels coneixments adquirits de manera autònoma.

4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  

Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
Sintetitzar críticament les diverses explicacions historiogràfiques sobre l'aparició i l'evolució dels règims
polítics en l'època contemporània.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. Els règims polítics en l' Europa contemporània: Els Estats Liberals.

2. França 1848-1914.

3. La Revolució i la República: les revolucions de 1848 i el cas francès; l´experiment republicà, 1848-1851.

4. Bonapartisme i II Imperi: 1848-1870. La França imperial.

5. La fi del règim imperial i la guerra franco-prusiana: la Commune.

6. La III República: Les presidències Thiers i Mac-Mahon; els fonaments de la França republicana, 1879-1889;
la República conservadora, 1889-1899; República radical i guerra (1899-1914).

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques, pràctiques dirigides i seminari 52,5 2,1 4, 6, 8, 9

Tipus: Supervisades
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La matèria s´avaluarà aplicant els següents procediments:

1) Dues proves escrites que cal superar-les de forma positiva per aprovar l´assignatura.

2) Realització de treballs (materials d´estudi i dossier d´articles, treball sobre obres de literatura, premsa de l´època, treball
bibliogràfic).

3) Participació seminari sobre les obres de David Harvey (Paris, capital de la Modernitat) i Roberto Ceamanos (La Comuna de París ,
1871).

Les activitats es programaran al llarg del curs. Les dates de realització de les proves a l´aula i de lliurament de treballs i
recensions seran comunicades a l´alumnat amb antelació suficient. El professor establirà un horari específic de tutories per
procedir al comentari de les activitats d´avaluació realitzades.

L´alumne que no realitzi tots els exàmens d´avaluació programats a l´aula o no es presenti a activitats d´avaluació
obligatòria per valor superior al 60% de la nota final serà qualificat amb un No Avalualbe, i no podrà presentar-se a la
reavaluació.

Tota irregularitat comesa per un alumne durant la realització d´una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de zero en
l´apartat concret d´avaluació. Diverses irregularitats comeses implicaran un nota global de zero.

La reavaluació consistirà en un examen global de la matèria de l´assignaura i se celebrarà en les dades oficials establertes
per la Facultat. En cap cas, es podrà plantejar la reavalució con un mitjaà de millorar la qualificació de l´alumnat que ja
hagués aprovat l´assignatura en el procés normal d´ avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en la
reavaluació es de 5,0 (Aprovat).

Tutories 15 0,6 5

Tipus: Autònomes

Estudi personal, lectura de textos, bibliografia, redacció de treballs i preparació
de comentaris orals

75 3 1, 2, 3, 5, 7, 11

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Dossier dŽ articles (lectura, exposició i debat a lŽaula) 20
%

0 0 2, 3, 4, 5, 8

Proves escrites programa 30% 7,5 0,3 2, 9, 10

Seminari sobre els llibres de David Harvey y R. Ceamanos (lectura,
exposició i debat a lŽaula)

20% 0 0 2, 6, 9

Treball escrit premsa francesa de lŽèpoca (tutoria) 10% 0 0 2, 11

Treball individual novel·la realista francesa o treball bibliogràfic (tutoria) 20% 0 0 1, 2, 7
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Recursos internet:

http://gallica.bnf.fr

http://lacomune.club.fr/pages/parent.html
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