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IMPORTANT: l’entrega de les següents activitats correctament suposarà una bonificació
a la nota de la convocatòria extraordinària de setembre. A més, l’examen de recuperació
de setembre es realitzarà a partir de dites activitats.

Nom de l’alumne:
Curs i grup:

Tema 1. L’Antic Règim
1. Per què al final del segle XVIII l'Antic Règim va entrar en crisi? Quin paper va
tenir la burgesia en aquest procés? Quins grups socials devien ser reticents a
aquest procés de canvi?
2. Investiga. Què representa la imatge? Analitza cada un dels personatges.

Gravat francès del segle XVIII
3. Analitza els dos textos següents i contesta les preguntes:
a.
b.
c.
d.

Quin sistema polític es defensa en cada text?
Amb quines oracions ho pots notar?
Tenen alguna cosa en comú o són oposats completament?
Qui són els personatges que els escriuen? Van viure a la mateixa
època?

"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es
el espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis
cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no
ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca
contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división;

es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación,
sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden público
emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele
hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no
descansan más que en mis manos."
Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766.

"La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder
de los reyes enfrentándose a ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido
finalmente establecer un sabio gobierno en el que el príncipe, todopoderoso
para hacer el bien, está limitado para hacer el mal; en el que los señores son
grandes sin insolencia y sin vasallos; y en el que el pueblo comparte el gobierno
sin desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los
árbitros de la nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido fácil establecer
la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre,
pero los ingleses creen no haber pagado demasiado por sus leyes. Las demás
naciones no han derramado menos sangre que ellos, pero esta sangre que han
vertido por la causa de su libertad no ha hecho más que cimentar su
servidumbre".
Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.

4. Què va ser la Il·lustració? Quin objectiu tenia? Esmenta'n qualcun dels
representants principals.
5. Observa el mapa i respon:
a. Explica quines eren les grans rutes comercials marítimes i quins
productes s'intercanviaven.
b. Per què s'anomena comerç triangular?

6. Llegeix el text i respon: què estableix el decret i amb quina intenció es va
promulgar?
EL DECRET DE NOVA PLANTA
He considerat convenient (...) abolir i derogar (...) els referits furs, privilegis,
pràctica i costum observats fins ara en els referits regnes d'Aragó i de València, i
és la meva voluntat que es reduesquin a les lleis de Castella i a l'ús, la pràctica i
la forma de govern que es té i s'ha tengut en ella i als seus tribunals sense cap
diferència en res; per aquest motiu, els meus fidelíssims vassalls, els castellans,
poden obtenir oficis i càrrecs a Aragó i a València, de la mateixa manera que els
aragonesos i els valencians han de poder d'ara endavant tenir-los a Castella sense
cap distinció.
Reial decret de Felip V, 29 de juliol del 1707.

7. Observa el mapa i respon:
a. Què va ser el Tractat d'Utrecht?
b. Observa el mapa i explica quines pèrdues territorials va comportar
per a la monarquia espanyola.
c. Qui en va sortir beneficiat?
d. Quin interès podia tenir Anglaterra en l'estret de Gibraltar i en
Menorca?

Tema 2. L’Època de les revolucions
1. Quina influència varen tenir la Il·lustració i la revolució americana en
l'esclat de la Revolució francesa?
2. Observa el gràfic sobre el preu del blat i explica la seva evolució.
a. Què va provocar la pujada del blat?
b. En quin any va tenir el seu màxim?
c. Quines conseqüències se'n varen derivar?

3. Observa el gravat titulat El despertar del Tercer Estat, 1
789 i respon:

a. Descriu l'escena i identifica'n els tres personatges. Què representa
l'edifici dibuixat al fons?
b. Què simbolitzen els tres personatges? Analitza la seva actitud.
c. Explica quin missatge ha volgut transmetre l'autor d'aquest gravat i
relaciona'l amb el seu context històric.
4. Sintetitza les reformes que va introduir Napoleó a França i justifica per què
es considera que va posar fi a la Revolució i, alhora, en va consolidar
diverses de les fites.
5. Per què la Revolució francesa va inaugurar l'edat contemporània? Quin canvi
va comportar respecte al període anterior?
6. Per què parlam del 1848 com l'any de la "primavera dels pobles"? Justifica la
resposta.
7. Estableix les diferències entre liberalisme i democràcia, i entre sobirania
nacional i sobirania popular.

Tema 3. La Revolució Industrial
1. Quins avantatges tenia la Gran Bretanya sobre altres països del seu entorn
per convertir-se en el país pioner (first comer) de la industrialització?
2. Quins canvis en sectors interconnectats de l'economia feren possible la
Revolució Industrial?
3. Raona per què es considera que la Revolució Industrial va ser el canvi més
important en la història de la humanitat d'ençà de la revolució neolítica.
4. Llegeix el text sobre els camps tancats (enclosures) i explica quins
avantatges presenta aquest sistema sobre els camps oberts (openfields).

ELS AVANTATGES DELS CAMPS TANCATS
No hi ha dubte dels beneficis superiors que obtendran els agricultors conreant els
seus camps tancats de manera individual (enclosure) en comptes de fer-ho
seguint la rotació a què obligava l'antic sistema de camps oberts (openfields).
Amb l'antic sistema, el pagès estava lligat de mans i peus i no podia fer cap
variació en funció del sòl, dels preus o de l'època. Encara que certs conreus
fossin millors i li convenguessin més, no els podia canviar, sinó que havia d'anar
igual que els altres pagesos.
El nou sistema li permetrà triar els conreus més adequats per a cada època de
l'any i sembrar els que pensi que li generaran més beneficis.
Annals of Agriculture, 1800 (adaptació).

5. Fixa't en la litografia del 1844. Qui treballava a la mina de carbó? Penses
que això actualment seria possible? Per què?

6. Observa la gràfica i respon: en què va consistir l'evolució demogràfica a
Anglaterra.

7. Què és el luddisme? Per què els obrers varen reaccionar contra les
màquines? Penses que eren les responsables de la seva situació? Raona la
resposta.
8. Llegeix el text sobre el dret d'associació. Què es demanava a les Corts? Amb
quins arguments?

EL DRET D'ASSOCIACIÓ
Fa anys que la nostra classe va caminant cap a la ruïna. Els
preu dels comestibles i el de les habitacions són més alts.
reduir el cercle de les nostres necessitats, enviar les nostres
perjudici de l'educació dels nostres fills, els quals hem de
treballar prematurament.

salaris minven. El
Cada dia hem de
dones al taller en
sacrificar fent-los

El mal ja és gravíssim, i el remei és urgent (…). Només us demanam poder
exercir lliurement el dret d'associar-nos.
Avui se'ns concedeix aquest dret només per afavorir-nos en cas de malaltia o de
falta de feina; que d'ara endavant se'ns concedesqui per oposar-nos a les
exigències desmesurades dels amos dels tallers i poder establir-hi tarifes de sous
(…).
Exposició de la Classe Obrera Espanyola a les Corts, 1855.

9. Llegeix ambdós textos i respon:
1. La societat es divideix cada vegada més en dos camps enfrontats, en dues
classes diametralment oposades: la burgesia i el proletariat (…).
L'objectiu immediat dels comunistes és el mateix que el de tots els partits
obrers: constitució del proletariat en classe, destrucció de la dominació burgesa
i assoliment del poder polític. Això darrer, amb la finalitat de suprimir totes les
diferències i oposicions de classe.
El proletariat se servirà de la seva supremacia política per desposseir la burgesia
de tot el capital i centralitzar tots els instruments de producció en mans de
l'Estat. (…) Això només es podrà dur a terme violant despòticament els drets de
propietat i el règim burgès de producció.
K. Marx i F. Engels: Manifest comunista, 1848 (adaptació).

2. Nosaltres volem la llibertat i afirmam que és incompatible amb qualsevol
forma de poder, sigui la que sigui, monàrquica o republicana, imposada o
elegida. (…) El mal, a ulls dels anarquistes, no és la forma de govern, és el
principi d'autoritat en si (…).
Però no hi ha llibertat sense igualtat. No hi ha llibertat en una societat en què el
capital el monopolitza una minoria cada vegada més reduïda. La propietat l'han
d'exercir els treballadors de manera col·lectiva.
Paraules de M. Bakunin davant un tribunal de justícia, 1883 (adaptació).
a. Identifica els autors de tots dos texts. A quina ideologia pertanyen?
b. Llegeix el text 1:
i. Quina anàlisi fa de la societat capitalista?
ii. Quin programa d'actuació política proposa per al proletariat?
Quin objectiu té? Quins mitjans haurà d'utilitzar per poder-lo
dur a terme?
iii. A què es refereix l'expressió "violar despòticament"?
c. Llegeix el text 2:
i. Quins són els mals principals de la societat capitalista? Per
què?
ii. Quines transformacions proposa per a la nova societat a la qual
aspira?
d. Compara el projecte marxista i l'anarquista i estableix quins aspectes
tenen en comú i quines són les diferències més importants.

2n trimestre
Tema 4. L’Espanya del segle XIX
1. En què es diferenciaven les monarquies constitucional i absoluta? Quan es va
implantar el liberalisme a Espanya? En quin context polític?
2. Quines dues grans opcions conformaven el liberalisme? Quines pràctiques
polítiques varen obstaculitzar el lliure joc electoral? Quines conseqüències
en varen derivar?
3. Per què l'exèrcit va tenir un gran protagonisme en la vida política? Com es
va concretar la seva intervenció?
4. Realitza un comentari històric d’aquest text seguint el guió que t’han
facilitat.
CONSTITUCIÓ DE 1812
«Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía
española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del
Reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que la
presente vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y
sancionado lo siguiente:
Art. l. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos
hemisferios.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece
a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada
hereditaria.
Cádiz, 19 de marzo de 1812

5. Quines són les causes del moviment independentista de les colònies?

6. Observa el mapa i
confecciona una taula
amb el nom del país i
la
data
de
la
independència
ordenada
cronològicament.
Quines varen ser les
campanyes i batalles
militars principals?

7. Observa les dues constitucions i respon les preguntes:

a. Explica en quin moment històric i durant quin procés es varen aprovar
ambdues constitucions.
b. Cerca els elements en comú que comparteixen i les diferències.
c. Quins dos elements fan que la Constitució de 1869 sigui molt diferent
a les aprovades durant tot el segle XIX?
d. Esbrina quin temps varen estar en vigor cada una.
8. Observa la taula i respon:

a. Quina informació ens ensenya la taula? Com va evolucionar al llarg
del segle XIX?
b. Què era el sufragi censatari?
c. Amb les dades de la taula, pots establir una relació entre el nombre
de persones a dret a vot i les etapes de govern moderat i progressista
durant el regnat d’Isabel II
d. Quan es va establir el sufragi universal? En què consistia? Com el pots
reconèixer a la taula?

9. Realitza un comentari històric de la imatge seguint el guió que t’han
facilitat.

10.Entre 10 i 20 línies, creus que l’entrada del liberalisme a Espanya al segle
XIX dugué a un sistema democràtic? Justifica-ho.

Tema 5. L’Imperialisme i la Primera Guerra Mundial
1. Entre 10 i 15 línies, compara els dos textos analitzant el context històric i
les distintes visions sobre la política imperialista.
Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido
y, por consiguiente, el poder determinante en la historia de la civilización
universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura
humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El espíritu del
país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha impuesto la Historia y
nuestro carácter nacional. [...] El Imperio británico, firmemente unido, y los
Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y asumir la pesada
responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados.
Joseph Chamberlain al frente del Ministerio de Colonias británico, en 1895.

La civilització que ens ve d'Europa és voraç i dominant: consumeix els pobles que
envaeix i extermina les races que s'oposen a la seva conquesta. (...)
Concentra totes les seves forces en l'únic objectiu d'enriquir-se, com ho faria un
milionari que ven la seva ànima per una fortuna. (...)
Nosaltres profetitzam, sense cap dubte, que això no podrà durar sempre.
Rabindranath Tagore, 1916.

2. Relaciona les colònies de poblament amb el creixement demogràfic
europeu, i les colònies d'explotació amb les necessitats econòmiques del
capitalisme europeu.

3. Observa la imatge i respon: quins són els principals imperis colonials i les
línies d’expansió colonial representades al mapa?

4. Entre 15 i 20 línies, explica l’herència del colonialisme pels territoris
colonitzats.
5. Llegeix el text i respon:
"Em sembla que no ens trobam en vigílies d'un nou repartiment del món; però,
en tot cas, de la mateixa manera que no volem perjudicar cap potència, tampoc
no permetrem que cap potència ens deixi de banda (...)". El ministre d'Afers
Exteriors va continuar el seu discurs fent referència al ràpid augment de la
població d'Alemanya i al desenvolupament de la indústria i el comerç. "Tot això",
va dir, "ens obliga a una política mundial. Quan els anglesos parlen de la Greater
Britain, i els francesos, de la Nouvelle France, quan els russos s'endinsen a Àsia,
també nosaltres hem de pretendre una Alemanya més gran".
França encara no està preparada per al combat. Anglaterra està preocupada per
les seves dificultats interiors i colonials. Rússia té por de la guerra perquè tem
una revolució interior. És que hem d'esperar que els nostres adversaris estiguin
preparats, o hem d'aprofitar aquest moment favorable per provocar la decisió?

Fragment d'un article del diari alemany Die Post, febrer del 1914

a. De quina classe de document es tracta? Quin tipus de font és? A qui
pertanyen les opinions de l'article? De quina data és? Qui són els
destinataris del text?
b. Quins arguments s'hi utilitzen per defensar les posicions probèl·liques
d'Alemanya? Quines febleses d'altres països s'hi exposen? Per què es
defensa anar a un conflicte com més aviat millor?
c. Valora el paper que va tenir Alemanya en l'esclat de la Primera
Guerra Mundial i relaciona-ho amb la seva evolució econòmica i
política a partir de la unificació (1871).
6. Comenta la següent imatge històrica seguint el guió que t’han facilitat.

L’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran a Sarajevo al juny de 1914
7. Observa la imatge i respon:
a. Quan s’inicià la guerra de trinxeres?
b. Com es va desenvolupar la guerra durant aquesta fase?
c. Descriu com era la situació dels soldats a les trinxeres.

Trinxera anglesa durant la IGM

8. Entre 10 i 15 línies, explica raonadament per què es qualifica la Primera
Guerra Mundial com a "guerra total".
9. Observa les imatges i respon:
a. Què representa?
b. Quin paper varen jugar les dones durant la IGM?
c. Quines conseqüències socials tingué per a elles?

10. El 1939 va esclatar una nova guerra mundial. Intenta trobar tres raons que
expliquin els problemes pendents que varen conduir a un nou conflicte.

