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TEMA 1: EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L´ANTIC RÈGIM 
 

1.- Economia agrària i desenvolupament comercial. 

1.- Quines van a ser les causes per les quals la població va augmentar al segle XVIII? Quines conseqüències va 

tenir aquest augment de població? 

2.- Societat estamental i monarquia absoluta. 

2.- Dibuixa una piràmide amb la societat de l'Antic règim. Dibuix a la pàgina 23.  

 a) Identifica cadascun dels grups socials del segle XVIII. Explica´n les característiques essencials. 

3.- Explica les característiques de la monarquia absoluta. 

3.- El pensament il·lustrat. 

4.- Que defensava la Il·lustració? 

5.- Explica la diferència entre Mercantilisme i fisiocràcia. 

6.- En què va consistir l’Enciclopèdia? 

7.- Uneix les afirmacions següents al seu concepte: 

 

- Sobirania nacional  a) Doctrina econòmica que defensava que l´Estat no ha de protegir es 

propis productes a través d´impostos fronterers 

- Divisió de poders  b) Moviment mitjançant el qual el poder correspon a la nació, i s´estableix 

un impacte amb l´estat a través de la constitució. 

- Lliurecanvisme  c) Sistema pel qual els tres poders fonamentals (legislatiu, executiu i 

judicial) no es concentren en una mateixa persona o institució. 

4.- La fallida de l´absolutisme. 

8.- Com era el poder real a Anglaterra? 

9.- En què consistia el Despotisme Il·lustrat? 

5.- La Revolució americana. 

10.- Quan es va declarar la Independència dels EEUU? 

11.- Qui va ser el primer president dels EUA? 

12.- Explica les característiques de la primera constitució de la història. 

6.- La monarquia borbònica a Espanya. 

13. 

14.- Què va succeir a la mort de Carles II?  

15.-Quina va ser la causa de la Guerra de Successió? 

16.- Què es va decidir al Tractat d’Utrecht? 

17.- Explica en què van consistir els Decrets de Nova Planta. 

7.- El reformisme il·lustrat de Carles III. 

18.- Vocabulari: Economia de subsistència, societat estamental, crisi de subsistència, divisió de poders. 
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TEMA 2: REVOLUCIONS LIBERALS I MOVIMENTS NACIONALISTES (1789-1871) 
 

2.- Els inicis de la Revolució Francesa (1789-1792) 

 1.- Quines causes van motivar l´esclat de la Revolució? 

 2.- Per què el rei de França va convocar Estats Generals en maig de 1789? 

 3.- Què demanava el Tercer Estat als Estats Generals? 

 4.- Quan es va assaltar la Bastilla? 

3.- La primera República francesa (1792-1799) 

 5- Quan es va proclamar la república? 

 6.- Què era la Coalició absolutista? 

 7.- Què era la política del terror? En què consistia? 

 8.- Què va fer Napoleó per acabar amb el Directori? 

4.- El període napoleònic (1799-1815) 

 9.- Qui era Napoleó?  - Què volia fer Napoleó? 

 10.- Com va dominar Napoleó tot l´imperi que havia creat? 

5.- Restauració i revolucions liberals (1815-1848). 

11.- Què era el Congrés de Viena? Què volia fer? Quins països formaven el Congrés de Viena? Què van fer al 

congrés? 

6.- Els moviments nacionalistes. 

 12.- Per què Grècia es va aixecar als anys de 1820? 

 13.- Com es va produir la independència d´Itàlia? 

 14: Què és el zollverein? 

 15.- Qui va ser Bismarck? 
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UNITAT 3: LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES 
 

1.- L’augment demogràfic i expansió agrícola. 

1.-Què és la Revolució demogràfica?. Enumera les seves causes. 

2.- Quines conseqüències va tenir per al camp l’augment de la població? 

3.- Assenyala quines de les conseqüències següents són certes i transforma les falses perquè siguin 

correctes. 

____ Augment del preu dels productes.   ____ Augment de la producció. 

____ Descens del treball artesanal.   ____ Construcció de fàbriques a les zones 

____ Augment del nombre de camperols             rurals. 

____ Creixement de les ciutats.    ____ Arribada de nombrosos camperols a les 

____ Desenvolupament de l’agricultura                       ciutats 

 

2.- El sorgiment de la indústria. 

4.-Quins avantatges té la producció fabril? 

5.- Per què va aparèixer el carbó de coc? 

3.- L’expansió de la industrialització. 

6.- Per què es va produir la revolució dels transports? 

7.- Qui va inventar la locomotora? 

8.- Conseqüències de la millora dels transports. 

4.- El capitalisme industrial 

9.- Explica en què consisteix la societat anònima. 

5.- La segona fase de la industrialització. 

10.- Comenta les aplicacions de l’electricitat. 

11.- Definicions: taylorisme. Càrtel, Trust, Hòlding 

6.- La nova societat industrial. 

12.- Quines diferents condicions de vida i de treball tenien burgesos i obrers? 

7.- Els moviments socials: marxisme i anarquisme. 

13.- Definició de: Luddisme, Sindicats, Great Trade Union 
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UNITAT 4: LA CONSTRUCCIÓ D´UN RÈGIM LIBERAL A CATALUNYA I ESPANYA 
 

1.- GUERRA I REVOLUCIÓ LIBERAL (1808-1814) 

1. -Assenyala totes les afirmacions correctes sobre la Guerra del Francès. 

___ Napoleó va fer abdicar del tron d’Espanya a Carles III i Ferran VII hi va posar el seu germà, Josep Bonaparte. 

___ Una part del poble espanyol es va aixecar contra l’ocupació dels francesos. 

___ La guerra de guerrilles es va practicar molt contra les tropes napoleòniques. 

___ La Guerra del Francès va ser el primer intent de fer una revolució liberal a Espanya. 

2. -Quina va ser la primera Constitució que es va redactar a Espanya? 

 ___ La de 1978  ___ La de 1837  ___ La de 1812  ___ La de 1869 

3.-Assenyala les característiques correctes de la Constitució de 1812. 

• La inspiració de la Constitució és d'origen... 

 □ Liberal  □ Absolutista  □ Democràtic 

• Estableix que la sobirania nacional resideix en ... 

 □ El rei   □ El rei i la nació  □ La nació 

• El poder resideix en... 

 □ El rei   □ L'executiu, legislatiu i judicial   □ Les Corts i el monarca 

• El sufragi és.... 

 □ Censatari  □ Universal   □ Universal masculí 

• El sistema de govern que estableix és una... 

 □ Monarquia constitucional  □ Monarquia nacional  □ Monarquia Absolutista 

• La constitució reconeixia... 

 □ La llibertat religiosa  □ El catolicisme com única religió  □ L'Estat laic 

2.- ENTRE L´ABSOLUTISME I EL LIBERALISME (1814-1833) 

4.- Completa aquestes frases adequadament:  

a) En tornar a Espanya, Ferran VII va clausurar les....................................., va anul·lar la .................................. i començà 

una persecució contra................................... 

b) Entre el 1814 i el 1820, uns quants pronunciaments.......................................van ser....................................... L’any 1820 

va triomfar el pronunciament de .................................. , i així es va configurar l’etapa del ............................................ 

(1820-1823), que recuperà la legislació liberal de les corts de..................................... 

c) posteriorment, Ferran VII va facilitar la intervenció militar de la ............................................................... per reinstaurar el 

sistema ............................... 

d) En l’última fase del seu regnat, Ferran VII generà un conflicte...................................per voler assegurar el tron reial de la 

seva filla..................................., fet que va provocar la reacció del seu germà....................... 

3.- LA INDEPENDÈNCIA DE L´AMÈRICA HISPANA(1808-1826) 

5.- Explica quins factors van portar a la insurrecció de l´Amèrica continental espanyola. 

4.- LA REVOLUCIÓ LIBERAL (1833-1843). 

6.- Classifica aquestes afirmacions segons si es refereixen als carlins o als isabelins:  

 Defensaven la monarquia constitucional, encara que l´aristocràcia continuava defensant els seus  

 privilegis.__________________________ 

 Els pagesos del nord-est peninsular n´eren seguidors._______________________ 

 La burgesia i les classes populars urbanes formaven part d´aquest grup._____________________ 

 Defensaven la propietat tradicional de la terra davant de la llibertat de propietat._______________ 

5.- L´ETAPA ISABELINA 

7.- En què consisteix una desamortització? 

6.- EL SEXENNI DEMOCRÀTIC (1868-1874) 

8.- Quines van ser les causes de l´anomenada “Gloriosa Revolució”? 

9.- Qui va ser Amadeu de Savoia? Per què va marxar? 
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UNITAT 6: L´ÈPOCA DE L´ IMPERIALISME 

1.- Els factors impulsors de l´imperialisme. 

1.- Quines d’aquestes frases defineixen millor les causes de l´imperialisme? 

 1) La disminució demogràfica és una de les principals causes de l´imperialisme. 

 2) La necessitat de buscar nous mercats i llocs on invertir els capitals. 

 3) L’aportació de noves fonts d’energia i els nous mitjans de transport. 

 4) Les ideologies dominants que exalten la pròpia nació sobre les altres. 

  a) [    ]  1, 2 i 3 

  b) [    ]  2, 3 i 4 

  c) [    ]  1,3 i 4 

  d) [    ]  1,2 i 4 

2.- Assenyala quins d’aquestes fets són causa de l´imperialisme:  

  a) Exaltació de la superioritat europea 

  b) Excés de població europea 

  c) Recerca de nous mercats 

  d) Exportació de matèries primeres 

3.- Assenyala quins d’aquests fets són una conseqüència de l´imperialisme  

  a) Excés de població 

  b) Augment dels intercanvis 

  c) Exportació de productes agrícoles 

  d) Creació artificial d’estats. 

4.- Subratlla els estats imperialistes del segle XIX que hi ha en aquesta llista. 

  a) Gran Bretanya   b) Egipte 

  c) Holanda    d) Turquia 

5.- Escriu si és vertadera o falsa cada una de les frases següents: 

 a) _____ La colonització d’Àfrica va ser una conseqüència de la superioritat racial dels europeus. 

b)_____ La colonització d’Àfrica va ser una conseqüència de la necessitat creixent de primeres matèries, 

motivada per la revolució industrial. 

 c) _____ La colonització va ser provocada per un excés de població de molts estats europeus. 

d)_____ La colonització d’Àfrica va ser impulsada per l’església catòlica, que volia difondre la fe entre els 

pagans. 

6.- Explica els interessos polítics que van portar els estats europeus a defensar l’expansió imperialista. 

7.- Amb quins arguments es justificava la colonització des del punt de vista ideològic? 

2.- Conquesta, organització i explotació colonial. 

8.- Explica què eren les colònies d’explotació. 

9.- En què consistia una colònia de poblament? 

10.- Explica en què consisteix un protectorat. 

3.- Els grans imperis colonials. 

11.- Per què es va celebrar la Conferència de Berlin? Quina decisió es va prendre? 

12.- Què és un sipai? Què va ser la revolta dels sipais? 

Les conseqüències de la colonització. 

13.- Explica les conseqüències polítiques, socials i culturals que van tenir lloc a les colònies amb el domini 

europeu. 
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UNITAT 7: L´ART DEL SEGLE XIX 

1.- L´art de la darreria del segle XIX. 

1.- Quines característiques de la pintura rococó reconeixes en les obres de Fragonard i de Canaletto? 

2.- Resumeix les diferents etapes de la vida i de l´obra de Goya. 

3.- De quina manera la sordesa que el va afectar va condicionar la seva pintura? 

2.- El Neoclassicisme. 

4.- Per què va aparèixer el Neoclassicisme? 

5.- Quines característiques defineixen la pintura neoclàssica?.  

3.- L´arquitectura a la segona meitat del segle XIX. 

6.- Quins nous materials i quines noves necessitats socials van facilitar l´evolució de l´arquitectura? 

4.- El moviment romàntic: una exaltació vitalista. 

7.- Quines són les característiques més importants del moviment romàntic? 

5.- El Realisme 

8.- Quines causes històriques van provocar un canvi d´estil artístic a mitjan segle XIX? 

6.- L´art en el tombant de segle. 

9.- Característiques de l´impressionisme. 

7.- El modernisme. 

10.- Característiques de l´arquitectura modernista. 
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UNITAT 8: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA (1914-1939) 
1.- Europa al començament del segle XX. 

1.- Quin sistema polític hi havia en Gran Bretanya i França a l´inici del segle XX? I a l´Imperi Alemany? 

2.- Per què qualifiquem el període anterior a la Primera Guerra Mundial com de “pau armada”? 

3.- Què és la Weltpolitic? 

4.- Quins països formaven la Triple Aliança?  I la Triple Entesa? 

2.- EL camí cap a la Primera Guerra Mundial. 

5.- Quines causes van conduir a la Primera Guerra Mundial? 

6.- De qui era Bosnia Herzegovina? Per què Àustria Hongria volia conquerir aquesta zona? Amb qui s´ha d’enfrontar? 

 Per què Rússia també volia Bosnia Herzegovina? 

7.- Qui va morir el 28 de juny de 1914?     

8.- 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Has de fer un esquema amb les aliances que van tenir lloc a l´inici de la Primera Guerra mundial. I a qui li van declarar la 

guerra. 

3.- Les fases del conflicte bèl·lic (1914-1918) 

10.- Explica per què es qualifica la Primera Guerra Mundial com un nou tipus de conflicte? 

4.- Les conseqüències de la guerra? 

11.- Explica els acords de pau. 

5.- La caiguda de l´Imperi tsarista a Rússia. 

12.- Quines característiques presentava la Rússia tsarista? 

13.- Definir: monarquia absoluta, diumenge sagnant, govern provisional, soviet, intervenció estatal, expropiació. 

14.- Quins factors van impulsar la revolució a l’imperi rus? 

15.- Explica que deien les Tesis d’abril. Qui las va formular? 

6.- La Revolució bolxevic i la guerra civil. 

16.- Per què va esclatar la guerra civil russa? Quin bàndol va sortir victoriós? Quina va ser la causa de la 

 intervenció de les potències mundials? Com va acabar? 

17.- Què significa URSS? 

7.- L´URSS de Stalin 

18.- Què va succeir a la mort de Lenin? Qui es va enfrontar pel poder polític? Què defenia cadascun? 

19.- Com va aconseguir Stalin imposar la seva dictadura personal? De quins mitjans es va valer? 
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UNITAT 9: CRISI DE LES DEMOCRÀCIES I SEGONA GUERRA MUNDIAL (1919-1945) 
 

1.- Els feliços anys vint. 

1.- Per què els Estats Units van ser la primera potència econòmica mundial quan es va acabar la Gran Guerra? 

2.- Què va ser el Plan Dawes?   

3.- Què es va decidir en els Acords de Locarno?  

2.- La crisi del 1929 i la Gran Depressió. 

4.- Explica amb les teves paraules per què va caure la borsa en 1929. 

5.- Explica les conseqüències de la crisi de 1929. 

6.- En què va consistir el New Deal?  Quines altres mesures van adoptar els Estats Units per posar fi a la crisi? 

3.- El feixisme italià. 
7.- Descriu la situació d’Itàlia durant la postguerra i explica quins van ser els elements que van afavorir 

l’ascensió del feixisme. 

8.- Quines característiques més destacades va tenir el règim feixista italià? 

9.- Uneix cada terme amb la seva definició. 
 
 1.- Duce    a) Moviment polític fundat a Milà per Benito Mussolini. 

 

 2.- Fasci italiani di combatimento b) Apel·latiu propagandístic per mitjà del qual Mussolini es va  

      donar a conèixer en la vida política italiana. 

 3.- Marxa sobre Roma  c) Va ser el nom donat a l´acte pel qual  Mussolini va arribar a  

      prendre el poder a Itàlia a l´octubre del 1922. 

 

4.- La instauració del nazisme a Alemanya. 
10.- Què era la República de Weimar? Quina situació econòmica i política va haver d’afrontar? 

11.- Quines idees bàsiques del seu ideari va exposar Hitler a la seva obra Mein Kampf? 

12.- Com va aconseguir el poder Hitler? 

5.- El III Reich alemany. 
13.- En què van consistir les Lleis de Nuremberg? 

14.- Uneix amb fletxes:  

 S.S.   1.- Doctrina que propugna el rebuig de tot el que té a veure amb els 

     jueus. 

 Antisemitisme  2.- Organització militar i de seguretat del Partit Nacionalsocialista 

    Alemany 

  Fürer   3.- Policia secreta oficial de l’Alemanya nazi. 

  GESTAPO  4.- Líder indiscutible a qui s’havia d’obeir cegament. 

 

7.- Europa sota el domini nazi- 
15.- Per què Japó va atacar Pearl Harbour? Quines conseqüències va tenir aquest atac? 

16.- Qui eren els col·laboracionistes? Què era la resistència? Què pretenia? 

 8.- Les grans ofensives aliades (1942-1945) 

17.- Per què es van llançar les bombes atòmiques sobre les ciutats d´Hiroshima i Nagasaki? 

 9.- Les conseqüències de la guerra  

18.- Explica les diferents conseqüències de la guerra. 

19.- Quines conferències de pau van posar fi a la Segona Guerra Mundial? Què es va establir a 

cadascuna? 

20.- Qui organisme es va crear a la conferència e San Francisco? Explica els seus objectius 


