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ÍNDEX:

1. L’Europa del segle XVIII: l'Antic Règim.

2. L’època de les revolucions polítiques (1776-1848).

3. La Revolució Industrial.

4. Nacions i imperis (1850-1914).

5. Tensions i conflictes (1914-1939).

6. L'URSS, un nou model d'estat.

7. Feixisme i nazisme. La Segona Guerra Mundial.

8. Espanya i Catalunya durant la II República i la Guerra Civil.

9. Espanya i Catalunya sota el franquisme

Notes a tenir en compte:

a) El llibre és l'eina bàsica per elaborar el  treball.  També pots utilitzar altres recursos com
internet o enciclopèdies tradicionals.

b) El dossier es lliurarà abans de començar l'examen de recuperació el dia 3 de setembre a les
10:30.

c) La nota final és el resultat de l'examen (30%), el dossier (60%) i una valoració dels resultats
i l'actitud durant el curs (10%).

 



UD 1. L’EUROPA DEL s. XVIII: L'ANTIC RÈGIM.

1. Descriu la societat estamental

2. Completa la següent taula:

Ciutadans
Economia senyorial

Tercer estat
Constitució
Absolutisme

Separació de poders
Sobirania nacional

Noblesa
Drets naturals

Societat de classes

Antic Règim Liberalisme

3. Defineix els següents conceptes:

a) Absolutisme

b) Liberalisme



4. Extreu les idees principals dels següents textos. A continuació explica què fou la Il·lustració.

5. Explica com afecta el Decret de Nova Planta i la política reformista de Felip V a Catalunya.



UD 2: LES REVOLUCIONS POLÍTIQUES (1776-1848).

1. Realitza un resum sobre l’esclat de la Revolució Francesa on apareguin com a mínim els següents
esdeveniments:

 Estats Generals
 Assemblea Nacional Constituent
 Assalt a la Bastilla
 Declaració dels Drets de l’Home i del ciutadà
 Constitució

2. Realitza una petita biografia d’aquests dos personatges:

a) Robespierre

b) Napoleó Bonapart



UD 3: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. Explica la societat de classes.

2. Basant-te en el següent text, explica la revolució dels transports i els seus avantatges.

La revolució dels transports  es va centrar sobretot en el  ferrocarril.  Les millores que va
suposar respecte als mitjans de transport anteriors eren incomparables. Abans que es construís la
línia del ferrocarril de Liverpool a Manchester hi havia 22 diligències de línia regular i unes 7 línies
ocasionals entre aquestes dues ciutats, que, en total, podien transportar 688 persones diàriament.
Des dels seus inicis el ferrocarril ja va transportar 700.000 persones en 8 mesos, amb una mitjana
diària de 1.070 passatgers. Solament va haver de parar el servei un dia, en el qual es va produir
l'únic accident hagut durant aquests 8 mesos. La tarifa de les diligències era de 10 xílings viatjant
dins  i  de 3 xílings  a  6  penics  si  es  viatjava  fora,  un viatge que  durava unes  4 hores.  Amb el
ferrocarril  solament  una hora i  tres  quarts,  a més la  tarifa  s’havia reduït  a  la  meitat.  Totes  les
diligències han deixat de funcionar excepte una.  Les locomotores viatgen amb més seguretat en
fosquejar. La tarifa del transport de mercaderies és de 10 xílings per tona; per canal sol ser de 15
xílings per tona. Si el temps que dura el trajecte és de dues hores, per canal és de 20 hores

J. T. Ward. The Annual Register (1832)



3. Ubica a la taula els següents conceptes en funció de si apareixen a la primera revolució industrial
o a la segona: petroli, indústria química, carbó, fàbriques, màquina de vapor, siderúrgia, automòbil,
concentració industrial, teler mecànic i electricitat.

PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

4. Realitza un redacció sobre l'evolució del moviment obrer en la qual han d'aparèixer els següents
conceptes: 

 Condicions laborals
 Luddisme
 Sindicat
 Marxisme
 Anarquisme
 I Internacional



UD 4: NACIONS I IMPERIS (1850-1914)

1. Observa el mapa i contesta les qüestions plantejades a continuació. Descriu l'evolució d'ambdós
mapes. A continuació explica la Conferència de Berlín.

          a) Quina diferència hi ha entre un i l’altre mapa?

          b) Quins dos països tenen més extensions territorials?

          c) Què creus que va passar amb la població autòctona?

          d) Defineix l’imperialisme a partir del que has observat al mapa

2. Completa la següent taula sobre els tipus d’administració colonial

Domini

Colònies d’explotació

Protectorats

Concessions



UD 5: TENSIONS I CONFLICTES (1914-1939)

1. A partir d'aquesta fotografia descriu la vida diària a les trinxeres de la I Guerra Mundial.

2. Els anys 20 foren una època de canvi social intens, realitza un esquema que els sintetitzi tots.

3. Explica aquest esquema sobre la crisi de 1929

  



UD 6: L'URSS, UN NOU MODEL D'ESTAT.

1. Realitza una petita biografia de Lenin. A continuació explica les Tesis d’Abril.

2. A partir de les següents imatges explica la dictadura totalitària imposada per Stalin

  



UD 7: FEIXISME I NAZISME. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

1. Realitza un esquema amb les característiques del feixisme.

2. Llegeix atentament el següent text i respon les qüestions que tens a continuació:

a) En què consistia una expedició de càstig feixista?

b) Per què pegaven a qui portés roba de color vermell?

c) Quina funció tenia l’ús de la violència?

d) A quins llocs anaven? Contra qui adreçaven la seva violència?



3. Visiona la pel·lícula que vulguis  sobre la Segona Guerra Mundial. A continuació realitza un
resum, relaciona-la amb allò que has estudiat del tema i aporta unes conclusions. Si no en coneixes
cap  pots  escollir  alguna  de  les  següents:  La  vida  es  bella,  Malditos  Bastardos,  La  Lista  de
Schindler, El Pianista, El niño del pijama de rayas....

4. Realitza un eix cronològic amb les mesures adoptades per Hitler contra la població jueva.

5. Analitza el següent gràfic sobre l'evolució de l'atur i el nombre d'afiliats al partit nazi.

a) Per què hi havia tant d’atur en l’Alemanya dels anys 30?

b) Creus que hi ha alguna relació directa entre l’increment de l’atur i del partit nazi? Justifica la
resposta

c) Actualment, creus que aquesta relació continua donant-se? Justifica la resposta



UD 8: ESPANYA I CATALUNYA DURANT LA II REPÚBLICA
   I LA GUERRA CIVIL

1. Llegeix el següent text i respon les preguntes:

Art. 1 Catalunya es constitueix en regió autònoma dins de l'Estat espanyol conformement a
la Constitució de la República i el present Estatut. El seu organisme representatiu és la Generalitat i
el seu territori el que formen les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona al moment de
promulgar-se el present Estatut.

Art. 2 L'idioma català és, com el castellà, llengua oficial a Catalunya. Per a les relacions
oficials de Catalunya amb la resta d'Espanya, així com per a la comunicació entre les Autoritats de
l'Estat  i  les  de Catalunya,  la  llengua oficial  serà  el  castellà.  Tota disposició  o resolució  oficial
dictada dins de Catalunya, haurà de ser publicada en tots dos idiomes. La notificació es farà també
en  la  mateixa  forma  en  cas  de  sol·licitar-ho  la  part  interessada.  Dins  del  territori  català,  els
ciutadans,  qualsevol  que sigui  la  seva llengua materna,  tindran dret  a triar  l'idioma oficial  que
prefereixin en les seves relacions amb els tribunals, autoritats i funcionaris de totes classes, tant de
la Generalitat com de la República (...).

Art. 14 El President de la Generalitat assumeix la representació de Catalunya. Així mateix
representa a la regió en les seves relacions amb la República, i a l'Estat en les funcions l'execució
directa de les quals li estigui reservada al poder central (...)." 

Gaceta de Madrid, 21 de setembre de 1932.

a) Segons l’estatut, quin és l’organisme representatiu de Catalunya?

b) Quines són les llengües oficials?

c) Sobre quin territori té competències la Generalitat?

d) Què significa la primera frase?

2. Realitza una petita investigació sobre Francesc Macià i la seva tasca al cap de la Generalitat.



3. Completa aquesta taula sobre les reformes del bienni reformista.

Reformes Característiques principals

Militar

Religiosa 

Educativa

Agrària

Laboral

Descentralització i
autonòmica

4.  Realitza un resum sobre les conseqüències de la guerra sobre la població civil: fam, repressió,
misèria, refugiats, exili...



UD 9: FRANQUISME. HISTÒRIA ORAL.

1.  Busca una persona gran, d’uns 70 anys aproximadament, a continuació realitza una entrevista
utilitzant un mínim de tres preguntes de cada apartat

 
a) Nom i cognoms. Any i lloc de naixement. Residència actual.

b) Residien  en  el  camp  o  a  la  ciutat?  Quines  diferencies  existeixen  amb  el  camp/ciutat
d’aquella època amb els de l’actualitat?

c) Quin tipus d'estudis van realitzar? Què recorden de l'escola on es va formar? Nois i noies
anaven a classes diferents? Havien de vestir d'uniforme? Formaven files abans d'entrar a
l'aula? Resaven o realitzaven algun cant abans de començar les classes? Hi havia símbols
religiosos o polítics? Quin tipus de càstigs rebien per mal comportament? Qui o com eren
els seus professors? Amb quants llibres estudiaven? 

d) Quan van començar  a  treballar?  Van haver  d'abandonar  els  seus  estudis?  Quin tipus  de
treball exercien? Havien de desplaçar-se molts quilòmetres? Quantes hores treballaven al
dia? Gaudien d'algun dret laboral (vacances pagades, atur...? Com eren els seus caps?

e) Quant ingressaven al mes aproximadament? Tenia suficients diners per menjar, vestir-se i
estalviar o sofrien escassetat d'aliments? On solien realitzar les seves compres? Van conèixer
la “cartilla de racionament”? Quant costava una barra de pa en els anys 40? I en els 60?

f) Com va conèixer el seu marit o la seva muller? A quina edat es va casar? Com van celebrar
del banquet de noces? Van poder anar-se de viatge de nuvis? On? Com era la llar on vivien?
Els seus fills ajudaven en les tasques de la llar  o passaven el  dia jugant? Qui netejava,
cuinava i mantenia la llar en ordre? Coneixien la Secció Femenina? I l'Auxili Social?

g) Tenien temps lliure entre setmana? I el cap de setmana? Que feien? Els quedava diners per
poder invertir-ho en oci? Llegien periòdic o còmics? Practicaven esport? Veien futbol en
algun bar o a casa del veí? Quan sortien A quina hora tornaven a casa a les tardes-nits? 

h) Quan van comprar el primer transistor o ràdio? Van poder adquirir un telèfon? Si no tenien
telèfon Com es comunicaven amb els parents llunyans? Quan van comptar amb rentadora?
Tenien aigua corrent a casa? Com es banyaven? Van poder adquirir una motocicleta o un
cotxe  alguna  vegada?  El  sòl  estava  enrajolat  o  era  de  terra?  Dormien  en  habitacions
separades o individuals? Els carrers estaven asfaltats? Tenien accés a una “Sanitat” gratuïta?

i) Quina concepció tenia del clergat? Quin tipus d'influència exercia l'església en la societat?
Freqüentava  l'església  o  els  actes  religiosos?  Complien  amb  la  quaresma,  la  setmana
santa…? Solia resar o realitzar promeses a algun sant? On vetllaven als morts? Guardaven
dol per la seva absència? Quant temps?

j) Qui governava durant la seva infància? Pertanyien a algun tipus d'associació (sindicat, partit,
lògia, grup cultural…)? Coneixia el “Fur dels Espanyols”? i els “Principis Fonamentals del
Moviment? Sabia el que era la Falange? Quina concepció tenia de la Guàrdia Civil? Va
presenciar o va escoltar parlar d'algun afusellament? Com recorden el NO-DO? Van fer la
mili? Parlaven de política? Quina opinió et mereixia Franco i el franquisme?


