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* Les activitats d’aquest dossier s’han de realitzar a un quadern i s’han de lliurar el mateix 
dia de l’examen. 
* Has d’emprar el teu llibre de text per realitzar les activitats i estudiar per a l’examen. 
* Llista dels vídeos i Powerpoints recomanats per estudiar i fer les activitats: 
- POWERPOINT: https://es.slideshare.net/mcarmearanda/unitat-3-liberalisme-i-nacionalisme 
- Antic Règim: https://www.youtube.com/watch?v=744bV-lc3LI 
- Il·lutració: https://www.youtube.com/watch?v=O9Rxxlzr1Ls 
- Revolució francesa: https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnEpI 
https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN-s 
- Imperi Napoleònic: https://www.youtube.com/watch?v=849uunWs-_4 
- Congrès de Viena: https://www.youtube.com/watch?v=zEaF-eBe_ZA 
- Independència d’Amèrica: https://www.youtube.com/watch?v=j2yriUGRjYg 
- Revolució Industrial: https://www.youtube.com/watch?v=GZ01KcCwuYQ 
https://www.youtube.com/watch?v=j7HRaZVuZiU 
- POWERPOINTS: 
https://es.slideshare.net/mcarmearanda/unitat-6-la-gran-guerra-1350379 
https://es.slideshare.net/mcarmearanda/unitat-9-els-moviments-totalitaris-135035 
https://es.slideshare.net/mcarmearanda/unitat-8-el-crac-del-9 
- La primera guerra mundial: https://www.youtube.com/watch?v=3XtXgH4YSrU 
- El període d’entreguerres:https://www.youtube.com/watch?v=_7w1CoC_hIo 
- Què és el feixisme?: https://www.youtube.com/watch?v=bw6u9Aq-2M0 
- La Segona guerra mundial: https://www.youtube.com/watch?v=wr3g1lYtMrc&t=4s 
 
ACTIVITATS: 
1. Explica les característiques bàsiques de l’Antic Règim: característiques econòmiques, socials i 
polítiques. 
2. Resumeix les aportacions principals de Locke, Montesquieu, Voltaire i Rousseau. 
3. Elabora un esquema de l’organització política a la França de l’Antic Règim. 
4. Què va ser la Revolució Francesa? Fes un esquema cronològic del procés revolucionari francès 
i esmenta quines foren les principals aportacions de la revolució. 
5. Explica la diferència entre sobirania nacional i reial, i entre sufragi censatari i universal. Què és 
una constitució? 
6. Quins grups o corrents d’opinió política hi havia a França durant la Revolució? Enumera 
algunes figures significatives de la Revolució Francesa. 
7. Per què la revolució Francesa es considera una revolució liberal? 
8. Quin paper té l’Imperi napoleònic per a la revolució? Que va representar l’Imperi napoleònic per 
a Europa? 
9. Explica el Congrés de Viena: causes, objectius, conseqüències. Defineix Restauració. 
10. Defineix liberalisme i nacionalisme. En què es diferencien de l’absolutisme? 
11. Què és la revolució industrial i quines causes van fer possible aquesta revolució a Anglaterra? 
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12. Resumeix en un esquema les condicions que van ser necessàries per a l’inici de la 
industrialització. 
13. Fes un quadre comparatiu de les característiques de les dues fases de la revolució industrial: 
la primera (a partir de 1760) i la segona (a partir de 1880). 
14. Defineix lliurecanvisme i proteccionisme, assenyalant-ne, en cada cas, els avantatges i els 
inconvenients. 
15. Explica les causes i les conseqüències de les revolucions de 1820,1830 i 1848. 
16. Explica les causes de la Primera guerra mundial. 
17. Explica la formació dels dos blocs d’aliances que s’enfrotaren a la Primera guerra mundial. 
18. Quina és la causa de les dues crisis marroquines? 
19. La guerra es va desenvolupar només a Europa o es va estendre a altres continents? Justifica 
la teva resposta. 
20. L'esclat de la guerra. Completa el text següent: 
El detonant de la guerra va ser el conflicte entre Àustria i ..................., exemplificat en l’assassinat 
de ................. Ferran, l'hereu de l'imperi ......................., el 28 de juny de 1914 a Sarajevo (Bòsnia). 
Es va posar en funcionament el complicat sistema ........................... i es va iniciar la Primera 
guerra mundial: 
- Àustria va declarar la guerra a ......................, convençuda que era el moment d’acabar amb ella i 
estendre el seu domini pels Balcans. 
- …….................... hi va intervenir per protegir Sèrbia, i .............................., aliada d’Àustria, va 
declarar la guerra a Rússia i a …………….... 
- Els esdeveniments es van precipitar, i en una setmana, els països van anar declarant-se la 
guerra. 
- Gran Bretanya també ho va fer quan, a les primeres campanyes militars, els exèrcits alemanys 
van envair ............................. 
21. Completa el text següent: 
Les fases del conflicte bèl·lic (1914-1918) 
La Primera guerra mundial va tenir diferents etapes: 
- La ........................................ : Alemanya va iniciar la guerra realitzant ràpides ofensives als fronts 
occidental i oriental, que van ser detingudes pels exèrcits …………… i ………….., respectivament. 
- La ............................ : En aquesta etapa, els fronts es van immobilitzar. Va ser el període més 
llarg i dur del conflicte; avançar un pam de territori significava desenes de milers de morts. 
L’exemple més cruel va ser la batalla de ………... 
- La crisi de ............ i el final de la guerra. L’abandonament de …............. va ser compensat per 
l’entrada dels ………….. al conflicte. La guerra es va acabar el ...................................., després 
que les potències centrals van firmar l’armistici. 
22. Comenta la guerra de trinxeres: en què consisteix, països que s’afegiren a la lluita i blocatge 
naval de subministrament. 
23. Explica l’entrada d’Estats Units a la guerra, el per què i les conseqüències. 
24. Explica el Tractat de pau amb Alemanya: disposicions i pèrdues territorials. 
25. Explica quins països va sortir beneficiats de la Primera guerra mundial i per què. Explica les 
conseqüències de la guerra. 
26. Explica per què la dècada de 1920 va ser d’una gran prosperitat per als EUA. 
27. Explica la crisi de superproducció als EUA: principals perjudicats. 
28. Explica el crac del 1929. 
29. Quin mecanisme es va proposar per sortir de la crisi als EUA després del crac del 29. Explica 
l’artífex i les característiques del pla. 
30. Gènesi del feixisme i el nazisme. Causes que varen portar a la societat a recolzar els 
totalitarismes a Itàlia i Alemanya. 
31. Explica les diferents maneres d’accés al poder dels dos líders. 
32. Característiques generals feixisme/nazisme. 
33. Explica com es duia a terme l’adoctrinament de la població durant el feixisme. 



34. Què va comportar el manteniment de la puresa racial a l’Alemanya nazi? 
 


