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L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM
Defineix l’economia de l’Antic Règim.
Quins poders reunia el monarca absolut? Quines limitacions tenia el seu poder? Què eren
els parlaments?
Quines noves idees van aportar els il·lustrats? Quines crítiques van fer a l’absolutisme i a
l’Antic Règim?
Per què diem que l’Antic Règim va entrar en crisi al final del segle XVIII?
Per què es defineix el despotisme il·lustrat amb la frase “Tot per al poble, però sense el
poble”?
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Quins son el mecanismes del creixement demogràfic que va donar peu a la revolució
industrial?
Quina relació hi ha entre el preu del blat i la promulgació de lleis de tancament?
Quins eren els avantatges del sistema Norfolk?
Què és una societat anònima? Quins són els seus objectius? Qui la forma?
Defineixi xec, pagaré i lletra de canvi
Les dones a la revolució industrial.
Defineix liberalisme econòmic i proteccionisme.
Completa el següent text
Per Adam Smith els interessos contraposats s’equilibre e l’_______________ a trevés
d’una mà invisible que ajusta la _________________ i la _______________ mitjanánt
els preus. Adams Smith defensava que el _____________ havia d’abstenir-se de
qualsevol activitat en l’economia. Des de la Revolució Industrial els instruments de
producció són propietat de la ______________________ mentre que els assalariats
només posseeixen la seva capacitat de treball que lloguen per un _______________.
Segons els plantejaments liberals les crisis periòdiques es corregeixen ajustant els
___________________ o la _______________________.
Explica alguna innovació tècnica en el tèxtil i la seva repercussió sobre el procés.
Quines són les grans diferències entre la producció artesanal i la fabril?
LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870)
Indica les causes del malestar dels grups següents abans de l’esclat de la Revolució
Francesa: la burgesia, la noblesa i els pagesos.
Explica breument en què consistien els principis següents de la Restauració:
LEGITIMISME, CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS i SANTA ALIANÇA.
Quins països assoliren la independència amb les revolucions liberals? Quines repercussions
va tenir la revolució de 1830 a França?
EL MOVIMENT OBRER (1789-1914)
Què va ser el cartisme i on es va originar?
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Comenta la tesi que es defensa en aquest text i digues a qui es pot atribuir:
Tota la història de la societat humana , fins avui, es una història de lluita de classes.
Lliures i esclaus, patricis i plebeus, barons i serfs de la gleva, mestres i oficials; en
una paraula, opressors i oprimits, cara a cara sempre, renyits en una lluita
ininterrompuda, unes vegades oculta, d’altres franca i oberta, en una lluita que
condueix en cada etapa a la transformació revolucionària de tot el règim social.
Compara les diferents pràctiques de l’anarquisme i respon a la pregunta:
ANARCOCOMUNISME

ANARCOSINDICALISME

Quina va ser l’organització més emblemàtica de l’anarcosindicalisme a Espanya?
Amb quina finalitat es va crear l’Associació Internacional de Treballadors
Quines millores van aconseguir els moviments sindicalistes abans de la Primera
Guerra Mundial?
Quin paper va desenvolupar la Segona Internacional en l’evolució del socialisme?
LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914)
Què s’entén per imperialisme?
Quines van ser les principals causes econòmiques de l’imperialisme?
Com es van combinar racisme i nacionalisme en l’aparició de l’imperialisme?
escriu ‘organització administrativa del següents tipus de colònies: COLÒNIA,
PROTECTORAT I DOMINI.
Indica les innovacions que es van produir al llarg de la Segona Revolució Industrial
en els següents camps: FONTS D’ENERGIA, NOVES INDÚSTRIES, MITJANS DE
TRANSPORT.
Enumera els canvis en l’organització del treball respecte a : NOUS MODELS
EMPRESARIALS, NOUS SISTEMES DE PRODUCCIÓ.
Comentari de text:
“Els nostres interessos són, en realitat, semblants als dels nostres veïns meridionals.
Aquests pobles tenen importants riqueses naturals i, si a l’interior de les seves
fronteres hi regnen la justícia i la llei, no deixarà de manifestar-s’hi la prosperitat.
Mentre se sotmetin a les lleis bàsiques de tota societat civilitzada, poden estar segurs
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que els tractarem amb una simpatia cordial i afectuosa. No intervindrem en els seus
afers si no és com a últim recurs i només en el cas que es faci evident que la seva
incapacitat o la seva mala voluntat en l’exercici de la justícia, tant a l’interior com a
l’exterior, ha vulnerat els drets del EEUU, o que han sol·licitat ajuda estrangera en
perjudici del conjunt de la nació americana.
Es una obvietat afirmar que cada nació, a Amèrica o a qualsevol altre lloc, que vulgui
conservar la seva independència, ha de ser conscient que el dret a aquesta
independència es confon amb la responsabilitat de fer-ne bon ús.”
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Classifica les causes de la Primera Guerra Mundial en les categories següents:
enfrontaments colonials, conflictes nacionalistes i rivalitats entre potencies.
Indica els països integrants de la Triple Entesa i la Triple Aliança
Explica quines van ser les principals fases de la guerra i quins tipus de combat es
van utilitzar en cada una de elles.
Indica els principals acords que es van assolir al Tractat de Versalles.
Com va afectar la guerra l’economia dels països europeus?
Quins països van ser els grans beneficiaris de la guerra? Per què?
Quins canvis territorials es van produir a Europa desprès de la guerra?
Per què gran part dels historiadors afirma que els vint anys que transcorren entre la
Primera Guerra Mundial i la Segona són un simple interval d’un conflicte no resolt?
LA REVOLUCIÓ SOVIÉTICA (1917-1941)
Com definiries la Rússia dels tsars? Quines n’eren les característiques econòmiques i
socials?
Per què va esclatar la revolució del 1905 i quins canvis va comportar?
Fes una síntesi breu dels fets que van passar a Rússia el 1917. Quina intervenció van
tenir Lenin i el partit bolxevic?
Lenin va qualificar el nou Estat soviètic de “dictadura del proletariat”. Justifica el
significat d’aquesta expressió.
Què va passar després de la mort de Lenin? Quins personatges van pugnar per
succeir-lo al poder? Quina concepció de la revolució presentava cadascú dels
contendents?
Com definiries l’estalinisme? Quina política va portar a terme Stalin en el terreny
econòmic? Quins en van ser els èxits i els fracassos?
Què va ser el culte a la personalitat? Com s’ho va fer Stalin per aconseguir el poder
absolut a l’URSS?
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L’economia del període d’entreguerres (1918-1939)
1. Quins problemes econòmics va haver d’afrontar Europa desprès de la Primera
Guerra Mundial? Quins se’n van derivar del Tractat de Versalles?
2. Què va ser la prosperitat nord-americana de la dècada del 1920? Quins elements la
van motivar? Va afectar de la mateixa manera tots els sectors econòmics i socials?
3. Quines causes van motivar l’enfonsament de la Borsa de Nova York l’any 1929?
Com va esdevenir una crisis generalitzada?
4. Quins països van ser els més afectats per la crisi mundial? Per què?
5.Quins camins es van proposar per solucionar la crisi? Quines van ser les propostes
de Keynes? Què va ser el New Deal?
6. Fes el comentari valoratiu d’un dels articles suggerits a classe
Democràcies i totalitarismes (1918-1939)
Per què van entrar en crisi les democràcies europees? Què va passar als països de
forta tradició democràtica? I a la resta?
Què és el feixisme?
Quins factors van afavorir l’ascensió dels totalitarismes durant el període
d’entreguerres?
Com van aconseguir arribar al poder Mussolini i Hitler? (
Quina acció de govern es va desenvolupar a la Itàlia de Mussolini i a l’Alemanya de
Hitler?
Fes el comentari valoratiu de dos dels articles suggerits a classe.

