
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

 Prova escrita: desenvolupament de dues preguntes teòriques (40%) i dos
comentaris de documents (40%). Totes les preguntes estaran relacionades

amb els continguts treballats durant el curs.

La prova inclourà 4 preguntes, dues de conceptes i dues de procediments dels mínims

dels contiguts de la matèria.

MÍNIMS:
 Les bases de l'Àntic Règim.

 L'absolutisme monàrquic i la contestació a l'absolutisme.

 Les bases del pensament il·lustrat i la crítica de l'Àntic Règim.

 Factors impulsors de la industrialització. La societat urbana. Burgesos I obrers.

 Les causes de la Revolució Francesa.

 Europa entre l'ordre i la llibertat (1815-1830).

 Les alternatives socialista i anarquista.

 Les primeres organitzacions obreres(1830-1875).

 Les causes de l'imperalisme. L'expansió colonial.

 El repartiment colonial (mapa).

 Les causes de la Primera Guerra Mundial.

 La pau dels vencedors. Conseqüències de la Primera Guerra Mundial.

 Un gegant amb peus de fang. La Rússia tsarista.

 La revolució de 1917.

 Elements que defineixen el feixisme. Itàlia i Alemanya.



 Activitats de recuperació (20 %)
Entregar les activitats del llistat resoltes el dia de l’examen.

LLISTA D'ACTIVITATS :

1. Llegeix els següents textos:

a) Té una terra per la qual deu cada any 15 diners(...). tres dies a la setmana ha de

trillar una mesura de blat (...) o fer un altre treball a voluntat del senyor (...). no pot

casar la filla ni la neta sense l’autorització del senyor ni vendre sense permís del senyor

un cavall o un bou del bestiar propi (...) ha d’anar al molí del senyor (...) Quan mor, s’ha

de donar al senyor l’animal més bo. I si mor sense fer testament, tot el seu bestiar

queda a disposició del senyor.

Charles Loyseau: Llibre d’ordres i dignitats, 1610

b) El poder sobirà només resideix en la meva persona; és només per mi que existeixen

els tribunals i tenen autoritat, i atès que actuen en nom meu, no se’m poden girar en

contra; el poder legislatiu és només meu, sense cap dependència ni partició...; l’ordre

públic complet emana de mi, i en soc el guardià suprem. Els drets i els interessos de la

meva nació descansen a les meves mans.

Discurs de Lluís XV al parlament de París, 1766

c) Els lords i els comuns declaren (...)

1. Que el presumpte poder de l’autoritat reial per suspendre lleis, o l’execució de lleis

sense el consentiment del parlament, és il.legal...



4. Que fer la recaptació de diners per a la corona...sense tenir el consentiment del

parlament és il.legal...

6. Que el reclutament i el manteniment d’un exèrcit al regne en temps de pau, sense el

consentiment del parlament, són contraris a la llei...

Que les eleccions dels membres del parlament han de ser lliures.

Que les llibertats d’expressió, discussió i actuació al parlament no poden ser jutjades

ni investigades per cap més tribunal que el Parlament.

The Bill of Rights, 1689

Respon a les preguntes següents:

a.- Quins tipus de font són?

b.- A quina època pertanyen. Context històric.

c.- Quines són la idees principals de cada un d’ells.



d.- En la primera font, en quina situació econòmica deixaven la pagesia aquests drets

senyorials?

e.- A partir dels textos 2 i 3 estableix les diferències entre l’absolutisme i el

parlamentarisme.

2. Escriu un text breu en què expliques com aquests tres aspectes van ser
clau en l’inici de la industrialització europea al segle XIX:

millora de l’agricultura – augment de la població - economia de mercat



3. Defineix els següents conceptes:

Il.lustració

Economia senyorial

Despotisme il.lustrat



Manufactura

Crisi de subsistència

Mercantilisme

Fisiocràcia



4. Mira el gràfic següent i descriu l’evolució de les corbes de natalitat i
mortalitat? Com evoluciona la població? Contesta sota el gràfic.



Elabora un gràfic amb les dades següents:

1750 1800 1850

França 21.000.000 27.300.000 35.800.000

Itàlia 16.000.000 17.200.000 24.400.000

Espanya 8.200.000 10.500.000 15.700.000

a.- Com evoluciona la població dels estats europeus representat al gràfic?



b.- Segueixen la mateixa dinàmica a Gran Bretanya?

c.- Quins factors van possibilitat el creixement de la població?

d.- Quines conseqüències varen tenir aquest creixement de la població?



5. Realitza un eix cronològic on apareguin els esdeveniments més importants
des de 1789 fins a 1815

6. Observa les imatges relacionades amb la Revolució Francesa:



a.- A quin fets fan referència?

b.- De què era símbol la imatge primera?

c.- Comenta la segona imatge.



7. Escriu (V) si les frases son vertaderes i (F) si són falses:

____ L ’anomenada Primavera dels Pobles es va iniciar cap a l’any 1824.

____ Grècia va iniciar el 1820 una insurrecció independentista contra Turquia.

____ El Congrès de Viena va promulgar el Tractat de Metternich per fomentar el
liberalisme.

____ La revolució francesa de 1848 es va estendre amb els mateixos objectius a la
resta de països europeus.

____ L’onada revolucionària entre 1820 i 1824 va triomfar a Espanya, Portugal, Nápols
i el Piamont.

____ La revolució de 1830 a França va significar el final de la monarquia i la
proclamació de la República.

8. Defineix:

Declaració de Drets



Jacobins

Girondins

Directori

9. Llegeix el següent document:

Als honorables membres dels Comuns de la Gran Bretanya i d’Irlanda, reunits al
Parlament, [els adrecem] aquesta petició:

Nosaltres diem [...] que el treball de l’obrer no pot ser privat durant més temps del seu
just salari. Que les lleis que provoquen l’encariment dels aliments i les que facin que no
hi hagi gaires diners han de ser abolides. Com a preludi essencial d’aquestes reformes
i d’altres, per tal d’assegurar al poble els mitjans necessaris per defensar assegurar
eficaçment els seus interessos, nosaltres demanem [...] que, en l’elaboració de les lleis,
s’escolti la veu de tots sense cap entrebanc.

Nosaltres complim els nostres deures d’homes lliures i volem tenir-ne els drets. És per
això que demanem el sufragi universal. Aquest sufragi, perquè sigui lliure de la
corrupció dels rics i de la violència dels poderosos, ha de ser secret [...]. Les eleccions
freqüents són essencials; demanem que l’aprovació dels electors sigui l’únic criteri
exigit i que tot diputat cobri del tresor públic una remuneració justa durant el temps que
hagi estat cridat al servei de la nació [...].

Petició dels cartistes de Birmingham (1838)



a.- Tipus de font.

b.- Quins són els objectius del moviment cartista?

c.- De totes les idees que s’exposen, quina destacaries tu? Justifica la resposta.

d.- Quin altre moviment es va donar anterior a aquest? En què es basava?

10. Completa el quadre amb les principals característiques de cada ideologia:

MARXISME ANARQUISME



11. Completa el quadre amb les colònies que tenia cada imperi al 1914.

METRÒPOLI AMÈRICA ÀFRICA PRÒXIM
ORIENT

EXTREM
ORIENT

OCEANIA



GRAN
BRETANYA

FRANÇA

ALEMANYA

12. A la llegenda hi apareixen els principals països participants a la
Conferència de Berlín. Assigna’ls un color i marca amb els colors
corresponents els territoris que posseïa cada metròpoli en el continent
africà:



13.Completa la taula sobre las conseqüències de l’imperialisme:

PER A LES METRÒPOLIS PER ALS TERRITORIS
DOMINATS



DEMOGRÀFIQUES

POLÍTIQUES

ECONÒMIQUES

SOCIALS I CULTURALS

14.Defineix:

Metròpoli



Aculturació

Excedent de població

Dependència econòmica

15. Explica les causes de la Primer Guerra Mundial.

16.Resumeix breument les característiques principals de cadascuna de las
fases de la Primera Guerra Mundial:



Guerra de Moviments (1914):

Guerra de Trinxeres (1915-1916):

De la crisi de 1917 a l’Armistici:

17.Quin van ser els tractats de pau que van posar fi a la 1a G.M.? Van tenir
conseqüències posteriors? Per què es parla de la “ pau dels vencedors”.
Justifica la teva resposta.



18.Defineix:

Guerra de posicions

Economia de guerra

Armistici

Societat de Nacions

Reparacions de guerra

19.Compara les revolucions de febrer i octubre de l’any 1917 a Rússia.



20.Com va assolir el poder Mussolini? I Hitler? Amb quins suports van
comptar? Quin paper hi va tenir l’incendi del Reichtag?



21.Defineix:

Totalitarisme

Corporativisme

Autarquia

Solució Final



Gestapo

Nazisme

Antisemitisme

“ Espai vital”


