
Tema 5

Fonamentació i objectius dels continguts 
dels temes d’Història Contemporània en 

els models curriculars actuals en la 
matèria del batxillerat

Història del Món Contemporani



Context dels temes d’Història 
Contemporània en la matèria 

• Matèria obligatòria en primer de batxillerat 
de la modalitat d’Humanitats i Ciències 
Socials (DOGV 5806 / 15-07-2008)

• És una assignatura que s’ocupa de 
l’estudi dels antecedents immediats del 
món actual, dels processos encara vigents 
i de les seues arrels pròximes. 

• CONTINGUTS:



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (1)

L’Antic Règim i la seua crisi:
• L’economia agrària, la societat 

estamental i la monarquia absoluta.
• La Il·lustració. Pensament polític i 

econòmic.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (2)

La Revolució Industrial:
• Les transformacions econòmiques, 

culturals i socials. La industrialització i 
desenvolupament del capitalisme.

• La Revolució Industrial i la seua 
difusió.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (3)

Liberalisme, nacionalisme i romanticisme:
• La independència de les colònies 

americanes.
• La Revolució Francesa i l’Imperi 

Napoleònic.
• La Restauració i les revolucions liberals.
• El nacionalisme. Les unificacions d’Itàlia i 

d’Alemanya.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (4)

Canvis i moviments socials:
• La formació de la classe obrera.
• Els problemes socials de la 

industrialització i la societat de classes.
• Sindicalisme, socialisme i anarquisme.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (5)

Les grans potències europees:
• L’Anglaterra victoriana.
• La França de la III República i 

L’Alemanya bismarckiana.
• L’Imperi austrohongarés i l’Imperi rus.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (6)

La dominació europea del món:
• Factors de l’expansió colonial. La 

Segona Revolució Industrial i el gran 
capitalisme.

• El repartiment del món. Colònies i 
metròpolis.



1. Les bases del món contemporani. 
Transformacions del segle XIX (objectius)

• Identificar les transformacions més rellevants 
operades en el segle XIX i fins a la Primera 
Guerra Mundial, en els camps demogràfic, 
tecnològic, d’organització política i econòmica i 
d’estructura social.

• Analitzar-ne el distint grau d’influència en unes o 
altres zones del món.

• Valorar el paper hegemònic assumit per algunes 
potències i els conflictes suscitats entre elles.



2. Conflictes i canvis en la primera 
meitat del segle XX (1)

La Primera Guerra Mundial i 
l’organització de la pau:

• Els orígens de la Primera Guerra 
Mundial.

• La Primera Guerra Mundial. Els 
tractats de pau i la Societat de 
Nacions.



2. Conflictes i canvis en la primera 
meitat del segle XX (2)

La Revolució russa:
• La Revolució de 1917 i les seues 

repercussions.
• La creació, el desenvolupament i la 

consolidació de l’URSS.



2. Conflictes i canvis en la primera 
meitat del segle XX (3)

La crisi de l’estat liberal i l’ascens dels 
totalitarismes:

• La crisis de l’estat liberal. La depressió 
econòmica.

• Les dictadures i les democràcies en els 
anys trenta.

• L’auge i l’ascens dels moviments feixistes. 
Polítiques expansionistes i conflictes 
internacionals.



2. Conflictes i canvis en la primera 
meitat del segle XX (4)

La Segona Guerra Mundial:
• El desenvolupament de la Guerra 

Mundial.
• L’antisemitisme: la singularitat del 

genocidi jueu.
• El nou orde mundial. L’ONU.



2. Conflictes i canvis en la primera 
meitat del segle XX (objectius)

• Situar cronològicament els esdeveniments i 
processos rellevants de la història del món en la 
primera meitat del segle XX i analitzar la seua 
vinculació amb determinats personatges, 
abordant la relació existent entre la acció 
individual i els comportaments col·lectius.

• Destacar la confrontació ideològica com un dels 
elements de major poder explicatiu des de l917.

• Comprendre la naturalesa del feixisme en la 
crisi de l’estat liberal.



3. El món en la segona mitat del 
segle XX (1)

La guerra freda i la política de blocs:
• La formació dels blocs i la bipolarització.
• Els focus del conflicte internacional.
• La coexistencia i la confrontació. L’etapa 

final de la guerra freda.



3. El món en la segona mitat del 
segle XX (2)

La descolonització:
• Els procesos de descolonització a l’Àsia i 

a l’África i el subdesenvolupament. El 
creixement demogràfic.

• Els desequilibris econòmics. La situació 
iberoamericana.



3. El món en la segona mitat del 
segle XX (3)

La Unió Europea:
• El procés de construcció.
• Els objetius i les institucions.
• Els canvis en l’organització política 

d’Europa. Institucions i moviments 
supranacionals.



3. El món en la segona mitat del 
segle XX (objectius)

• Identificar i analitzar la política de blocs en la històrica 
posterior a la Segona Guerra Mundial

• Ponderar l’impacte de la colonització en els països 
independitzats en el segle XX i analitzar la seua situació 
present a la llum de les seues experiències històriques i 
del actual sistema econòmic i polític de relacions 
internacionals. 

• Analitzar els factors de creació de la Unió Europea, així 
com la seua estructura i el seu funcionament i valorar la 
seua significació i presència en el món.



4. Problemes, perspectiva i 
transformació cultural en el món 

contemporani (1)
Els centres del poder mundial i la 

configuració geopolítica del món:
• La desintegració de l’URSS. Els països 

d’economia planificada.
• Els EUA i el nou orde mundial.
• El Japó i les noves potències industrials 

del sud-est asiàtic.
• La Unió Europea.
• Iberoamèrica.



4. Problemes, perspectiva i 
transformació cultural en el món 

contemporani (2)
Entre dos mil·lennis:
• L’explosió demogràfica. Els problemes del 

creixement.
• L’«estat del benestar» i la seua desigual 

distribució.
• L’impacte científic i tecnològic. La 

influència dels mitjans de comunicació.
• Els focus de conflicte i les situacions 

d’injustícia i discriminació.



4. Problemes, perspectiva i 
transformació cultural en el món 

contemporani (3)

El terrorisme. La cooperació i el diàleg 
com a formes pacífiques de resolució 
de conflictes.

• La democràcia i drets humans.
• Els nous reptes de l’era de la 

globalització.



4. Problemes, perspectiva i 
transformació cultural en el món 

contemporani (objectius)
• Repassar la situació actual dels principals 

àmbits sociopolítics i les seues relacions en un 
món globalitzat i interdependent.

• Analitzar els conflictes i les qüestions 
d’actualitat, de dimensió internacional.

• Caracteritzar les transformacions més 
significatives que s’han produït en el món des 
de l’últim terç del segle XX, valorant l’existència 
de nous centres de poder al mateix temps que 
l’impacte de la globalització en les esferes 
política, econòmica i cultural.



Observacions (1)
• El primer nucli de continguts és de caràcter 

introductori.
• El darrer nucli de continguts ha d’estar obert als 

canvis que estan produint-se en el repartiment 
dels centres del poder polític i econòmic en 
l’actual configuració d’un món interdependent i 
en què hi ha nous focus de tensió, al mateix 
temps que es desenvolupen iniciatives per a la 
pau i la cooperació. D’altra banda, igualment 
haurà d’estar obert a la incidència de l’impacte 
dels avanços científics i tecnològics i el seu 
desigual repartiment.



Observacions (2)

• Els estudiants han d'aprendre a relacionar 
les situacions i problemes més importants 
del present amb els antecedents històrics 
que ajuden a comprendre’ls. 

• L’anàlisi ha d’afavorir una reflexió rigorosa 
sobre el propi present, ressaltant els seus 
components històrics i entenent la història 
com a trobada permanent del passat i el 
present.



Observacions (3)

• Els estudiants han d'aprendre a utilitzar 
els conceptes històrics amb propietat i ser 
capaços d’aplicar-los en temps diferents i 
de constatar la variabilitat de les seues 
característiques.
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