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Història del món contemporani.
Cal respondre correctament les preguntes i lliurar-les al professor el dia de la
realització de la prova.
A la prova de Setembre sortiran 10 preguntes de la relació.
1.) Característiques de les societats d’Antic Règim.
2.) Aportacions de Locke, Rousseau i Montesquieu.
3.) Què és la revolució industrial i quines causes van fer possible la revolució a
Anglaterra.
4.) Resumeix en un esquema les condicions que van ser necessàries per a l’inici de la
industrialització.

5.) Fes un quadre comparatiu de les característiques de la revolució industrial en una
primera fase (1760..) i una segona (1880).
6.) Defineix lliurecanvisme i proteccionisme, assenyalant-ne en cada cas, els avantatges
i els inconvenients.

7.) Elabora un esquema amb l’organització política a la França anterior a 1789.

8.) Què va ser la Revolució Francesa? Fes un esquema cronològic del procés
revolucionari francès i esmenta quines foren les principals aportacions.
9.) Causes de la Revolució Francesa i per què va fracassar l’ intent de reforma
moderada?
10.)Explica la diferència entre sobirania nacional i reial, i entre sufragi censatari i
universal. Què és una constitució?
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11.) Quins grups o corrents d’opinió formaven l’espectre polític de França durant la
Revolució? Enumera algunes figures significatives de la Revolució Francesa.
12.) Per què la revolució Francesa es considera una revolució liberal?
13.) Quin paper té l’imperi napoleònic per la revolució? Que va representar l’Imperi
napoleònic per a Europa?
14.) Defineix restauració i tradicionalisme?
15.) Explica el Congrés de Viena: causes, objectius, conseqüències.
16.) Defineix liberalisme i nacionalisme. En què es diferencien de l’absolutisme.
17.) Fes un esquema cronològic de les revolucions liberals i nacionalistes de la primera
meitat del segle XIX. Esmenteu un esdeveniment de cadascuna.
18.) Explica les causes i les conseqüències de les revolucions de 1820,1830 i 1848.
19.) Defineix estat i nació.

20.) Explica la I i la II Internacionals
21.) Elabora un quadre comparatiu de les principals doctrines socials: Socialisme utòpic,
socialisme marxista, anarquisme, socialisme revisionista o socialdemocràcia.
22.) Explica en què discrepen i que tenen en comú l’anarquisme i el marxisme?

23.) Explica els factors impulsors de l’imperialisme europeu.
24.) Explica la conferència de Berlín.
25.) Explica 3 sistemes d’administració colonial.
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26.) Enumera les característiques del Romanticisme i del Realisme. Esmenta
un pintor de cadascuna.

27.) Explica 3 tipus de concentració empresarial.
28.) Defineix.: capital financer, societat anònima, taylorisme.

29.) Explica les causes de la primera guerra mundial.
30.) Quins dos bàndols es van enfrontar a la primera guerra mundial? Quins països els
formaven?
31.) Característiques de la Rússia dels tsars. Què eren els soviets?
32.) Explica les revolucions a Rússia el 1917.
33.) Explica la guerra civil i el comunisme de guerra.
34.) Quina fou la importància dels 14 punts de W. Wilson. Explica el tractat de Versalles.
35.) Conseqüències de la Primera Guerra Mundial.
36.) Causes de l’aparició del nou mapa europeu i principis en que es van inspirar el traçat
de les noves fronteres.
37.) Que era la SDN i dificultats pel seu funcionament.
38.) Explica les causes que faciliten la prosperitat dels anys “20”.
39.) Problemes econòmics d’USA abans del crac de Wall Street.
40.) Explica la Gran Depressió i les mesures per intentar aturar la crisi.
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41.) Esmenta les mesures proposades pel president F.D. Roosevelt per intentar aturar la
crisi.

42.) Defineix els règims totalitaris i explica les diferències amb les democràcies liberals.
43.) Explica els principis del feixisme.
44.) Quins elements comuns hi ha en l’ascens al poder dels feixistes i els nazis.
45.) Quins són els problemes i els opositors a l'inici de la República de Weimar?
46.) Actuació de Hitler des de que és cap de govern l’any 1933 fins l’esclat de la 2
Guerra Mundial.
47.) Explica la política econòmica d’Stalin.

48.) Causes de la tensió internacional i conflictes durant els anys “30” del segle XX.

49.) Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
50.) Explica les iniciatives econòmiques i les institucions creades pels EEUU per la
reconstrucció de l’economia mundial i europea.
51.) Defineix guerra freda, explica les causes de la seva aparició i les seves principals
conseqüències.
52.) Quins països queden sota control soviètic i explica el seu procés de dependència de
la URSS.
53.) Factors que van propiciar la descolonització; explica un procés negociat.
54.) Explica els objectius, les característiques i el significat de la Conferència de
Bandung
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55.) Explica l’estat de benestar.
56.) Indica les característiques de l’etapa de la distensió.
57.) Causes i conseqüències de la crisi econòmica de 1973.
58.) Conseqüències de la revolució islàmica a Iran.
59.) Defineix Perestroika i Glasnot i les seves conseqüències.
60.) Organització política d’Estats Units i límits al seu poder.
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