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CONTINGUTS 
1. El segle XVIII: la crisi de l’Antic  Règim. 
 
2.  Liberalisme i nacionalisme. 
 
3. L’esclat de la revolució francesa. Les etapes de la revolució francesa. L’imperi napoleònic. 
 
4.  Restauració, liberalisme i nacionalisme. 
 
5. La industrialització de les societats europees. L’augment demogràfic i l’expansió agrícola. L’era 

del maquinisme. La revolució dels transports. El capitalisme industrial. La segona fase de la 
industrialització. La nova societat industrial. 

 
6. El marxisme, l’anarquisme i l’internacionalisme. 
 
7. L’època de l’imperialisme. L’imperialisme i les seves causes. Conquesta, organització i explotació 

de les colònies. El repartiment del món. Les conseqüències de la colonització. 
 
8. Les causes de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. L’organització de la pau. 
 
9. El període d’entreguerres (1919-1939). 
 
10. Els Estats Units: els Feliços Anys Vint. El Crac del 29 i el “New Deal”. El feixisme italià. La 

instauració del nazisme a Alemanya. El III Reich Alemany. 
 
11. La segona Guerra Mundial i les seves conseqüències. 
 
12. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial. El desenvolupament del conflicte (1939-

1945). Les conseqüències de la guerra. 
 
13.  La formació de blocs antagònics. Guerra Freda i coexistència pacífica. 
 
14.  La fi dels imperis colonials. Descolonització o Tercer Món. 
 
15.  Un món bipolar. Els Estats Units, líder del món capitalista. L’Europa occidental (1945-1973). El 

Japó, una potència asiàtica. La Unió Soviètica, una gran potència. L’expansió del comunisme. 
Crisi econòmica i política als països industrialitzats. Crisi i esfondrament del comunisme. 

 
16.  El món actual. El nou ordre internacional. Conflictes al món actual. La globalització. Un món 

desigual. La societat del segle. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’avaluació consistirà en una prova escrita que constarà de diferents preguntes sobre els 
continguts conceptuals i procedimentals. Es valorarà el domini dels continguts conceptuals  i 
procedimentals. També la comprensió lectora d’un text, gràfica o mapa, i la seva relació amb 
els continguts de la matèria. 


