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El món contemporani (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC9, CC11, CC12, CC14, CC15, CC16, 

CC24, CC27, CC30)   

• La transició del feudalisme al liberalisme a l’Europa occidental. La Guerra de Successió 

espanyola i les seves conseqüències. La Il·lustració (idees, art i ciència). La Catalunya del segle 

XVIII.   

• Canvis econòmics, socials i demogràfics en l’origen de la Revolució Industrial a Anglaterra i la 

seva extensió a la resta d’Europa, valorant el seu èxit o fracàs a Espanya i les seves conseqüències 

socials.   

• El liberalisme i les revolucions burgeses dels segles XVIII i XIX. Els nacionalismes. El catalanisme 

polític. Art i ciència en el segle XIX.   

• La segona revolució industrial. Naixement i evolució del moviment obrer. El socialisme i 

l’anarquisme. L’imperialisme.   

• Causes, desenvolupament i conseqüències de la Primera Guerra Mundial. La Revolució Russa. 

La Restauració a Espanya i la Dictadura de Primo de Rivera. Evolució del catalanisme polític i la 

Mancomunitat de Catalunya. Ciència i art al segle XIX i primer terç del segle XX.  

• Evolució econòmica del període d’entreguerres (1918-1939). Democràcia i dictadures. El 

feixisme i el nazisme. Evolució de l’URSS. La II República. Evolució política, social i econòmica 

durant la Catalunya Autònoma (1931-1936). La Guerra Civil espanyola.   

• Causes, desenvolupament i conseqüències de la Segona Guerra Mundial. L’extermini de jueus 

i la persecució d’altres col·lectius. La Guerra Freda i la descolonització. La dictadura de Franco. 

Evolució econòmica fins a la crisi del petroli.   

• Evolució del capitalisme, la fi de la Guerra Freda, la reunificació d’Alemanya i la dissolució de 

l’URSS. La transició política a Espanya (1975-1982). La recuperació de la Generalitat. La Unió 

Europea i les seves institucions.   

El món actual (CC1, CC6, CC11, CC24, CC25, CC26, CC27, CC28, CC29, CC30)   

• Els lligams entre present i passat: continuïtats i canvis a l’Europa del segle XX al XXI.   

• Els reptes de la democràcia a l’actualitat.   

• Globalització i localització dels nous centres de poder. Sistema econòmic actual i sostenibilitat.   

• Focus de conflicte en el món actual. Els conflictes bèl·lics i les seves causes i conseqüències 

polítiques i econòmiques.   

• Resolució de conflictes. Funció de la memòria històrica. 


