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TREBALL DE SETEMBRE 

 
Has de respondre les qüestions plantejades dels principals temes tractats durant el curs.  
 

LA REVOLUCIÓ FRANCESA 
 

1.- Fes un mapa conceptual de les etapes de la Revolució Francesa. 
2.- Què entenem per Antic Règim?  
3.- Per què va entrar en crisi al segle XVIII?  
4.- Explica quina herència ens ha deixat la Revolució Francesa. 
5.- Explica breument la unificació d’Itàlia.  
6.- Llegeix aquest text i respon les preguntes: 

 
 
  
Què va ser la Il·lustració? Quins objectius tenia en l’àmbit econòmic, polític i social? Esmenta’n alguns 
dels seus principals representants. Què entenem per sobirania nacional? Descriu el gràfic del sistema 
polític liberal 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
 

1. Raona per què es considera que la Revolució Industrial va ser el canvi més important en la història 
de la humanitat des de la revolució neolítica. 

2. Per què el naixement de la indústria s’anomena Revolució industrial? 
3. Per quin motiu el paisatge de la pàgina 47 s’anomenava “paisatge negre” 
4. Quin va ser el lloc on va aparèixer la Revolució industrial? 
5. Quin va ser el primer sector productiu que va encapçalar la industrialització? 
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6. Què entenem per segregació espaial? 
7. Quina diferència hi ha entre lliurecanvisme i proteccionisme? 
8. Explica en un màxim de 10 línies el proletariat. 
9. Què és el ludisme? Quines noves ideologies van denunciar les desigualtats socials del 

capitalisme? 
 

IMPERIALISME, PRIMERA GUERRA MUNDIAL I PERÍODE ENTREGUERRES 
 

 
 

1. Digueu quin és el context històric de les dades que ens proporciona aquesta font. 
2. Defineix els termes “pau armada” i “guerra anunciada”. 
3. Què va passar el febrer de 1917 a Rússia? 
4. Qui va ser Lenin? 
5. Qui era el tsar de Rússia? 
6. Defineix Imperialisme. 
7. Quines van ser les principals potències colonitzadores. 
8. Observa aquesta imatge i respon les preguntes: 
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Llegeix aquest text i respon: 
 

 
 

1.- Per què el gran capital va donar suport a Hitler?   
2.- Descriu la informació que apareix en aquest gràfic i explica quina relació hi ha entre l’ascens del 
nazisme i l’augment de l’atur.  

 
 
3.- Què entenem per feliços anys 20?  
4.- Quines característiques presenta el feixisme?  

      5.- Desenvolupa l’afirmació: “Hitler va utilitzar una política demagògica“. 
   

 
SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA 

 
1. Explica per  què es considera que les eleccions municipals de 1931 van ser plebiscitàries. 
2. Explica per què alguns sectors de la política no volien aprovar el vot femení. 
3. La Constitució del 31 era conservadora o progressista? Justifica la teva resposta. 
4. Què són les corts constituents? 
5. Enumera i explica les principals reformes fetes pel govern durant el període 31-33. 
6. Explica els fets de Casas Viejas i contextualitza-ho històricament.  
7. Explica els fets d’Octubre del 34. 
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GUERRA CIVIL I SEGONA GUERRA MUNDIAL 
 

 
Contextualitza històricament aquest mapa, dient a quina fase pertany i justificant la teva resposta. 
 

 
8. Per què les democràcies occidentals no van donar suport al govern de la República?  
9. Explica els fets de Gernika.  
10.  Quin va ser el detonant de l’entrada dels Estats Units a la Guerra? Quina importància va tenir la 

seva incorporació?  
11.  Quins principis ideològics van conduir a la persecució, la tortura i la mort d’opositors polítics i 

minories ètniques i religioses? Quin grup fou el més perseguit? Què va ser l’Holocaust? I 
l’anomenada solució final?  

12.  Explica de forma breu les conferències de pau i la divisió d’Europa. 
 
 

FRANQUISME 
 

1. Explica per què considerem el franquisme com una dictadura.  
2. Explica les característiques de l’autarquia. Quins efectes econòmics i socials va tenir?        
3. Tria cinc paraules que per a tu defineixen de quina manera la societat catalana va canviar a partir 

del 1960.  
4. Explica l’oposició durant el primer franquisme.  

 
 
 

 
 
 

 


