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Contextualització 
• Assignatura dedicada a l’explicació dels principals 

conceptes i categories de la història contemporània a 
Europa i el món mediterrani, així com a l’anàlisi dels grans 
processos socials i culturals que tenen lloc en aquest 
període de la història de la humanitat en el món europeu i 
mediterrani.   

• Aquesta assignatura ofereix a l’alumnat una formació bàsica 
en aspectes essencials de la docència de la Història en 
l’ensenyament secundari i en investigació i documentació 
històrica. 

• Aquesta assignatura es coordina amb les assignatures 
Història Actual d’Europa i de la Integració Europea, 
Democràcia i Dictadures en l’Espanya del segle XX i De les 
Guerres Mundials fins a la Globalització. 



Objectius formatius 

• Comprendre els diversos processos històrics 
desenvolupats en l’àmbit euromediterrani.  

• Distingir els problemes socials i polítics que han 
tingut lloc en el món europeu i mediterrani 
contemporani.  

• Identificar els contextos i factors que expliquen 
els principals processos migratoris i els exilis.  

• Fomentar entre l’alumnat perspectives crítiques i 
actituds respectuoses davant de la diversitat 
Nord-Sud en l’espai euromediterrani. 



Objectius específics aportats pel 
professorat (2013-14)  

• Identificació i anàlisi de la Història d’Europa i el món mediterrani 
contemporanis com un procés diacrònic, complex i dinàmic.  

• Situar els conceptes i categories associats a la mediterraneïtat.  
• Comparació d’aquests paràmetres amb els d’altres societats. Identificació 

de les formacions polítiques dels diferents estats i nacions del món 
mediterrani contemporani. Caracterització de les relacions entre els 
països mediterranis.  

• Assimilació dels esdeveniments polítics, econòmics i socials i la seua 
incidència en la construcció institucional dels països mediterranis.  

• Relació dels canvis polítics, socials i econòmics en el marc cultural del 
Mediterrani. Influència dels esdeveniments polítics, econòmics i socials i 
la seua incidència en els conflictes i relacions internacionals dels països 
mediterranis.  

• Assimilació dels esdeveniments polítics, econòmics i socials i la seua 
incidència en la mobilitat de la població. 



Contingut. Breu descripció 

• Europa i el món mediterrani contemporanis: una 
aproximació metodològica.  

• El món mediterrani en les relacions internacionals: 
migracions, colonialisme i processos d’independència.  

• Els exilis en el segle XX.  
• Dictadures i democràcies des de 1945 en les dos vores 

del Mediterrani: anàlisi comparativa.  
• El conflicte entre israelians i palestins.  
• Les relacions Nord-Sud en la societat actual europea i 

mediterrània. 



BLOC TEMÀTIC 1.- Europa i el món mediterrani 
contemporanis: una aproximació metodològica 

• TEMA  1.- Sobre la Mediterrània i la 
mediterraneïtat 

• TEMA 2.- Fonts, recursos i bibliografia per al 
seu estudi 



BLOC TEMÀTIC 2.- El món mediterrani en les 
relacions internacionals: migracions, 

colonialisme i processos d’independència 

• TEMA 3.- La dissolució de l’imperi Turc i les 
idees sobre la colonització i el repartiment 
d’Àfrica del Nord i de l’Orient Pròxim a 
principis del segle XX 

• TEMA 4.- El Mediterrani entre les dues guerres 
mundials 

• TEMA 5.- Del règim de protectorats a la 
independència dels estats del Magrib 



BLOC TEMÀTIC 3.- Els exilis en el segle XX 

• TEMA 6.- Les ciutats portuàries i la seua 
dimensió mediterrània com a espai d’acollida 

• TEMA 7.- Els exilis de les guerres i dictadures 
• TEMA 8.- El cas de l’exili espanyol de 1939 

 



BLOC TEMÀTIC 4.- Dictadures i democràcies des 
de 1945 en les dues vores de la Mediterrània: 

anàlisi comparativa 

• TEMA 9.- Els països riberencs d’Europa 
• TEMA 10.- Els països riberencs no europeus 



BLOC TEMÀTIC 5.- El conflicte entre israelians i 
palestins 

• TEMA 11.- La creació d’Israel i els estats del 
Máshrek 

• TEMA 12.- Un conflicte sense final: Israel 
contra Palestina 
 



BLOC TEMÀTIC 6.- Les relacions Nord-Sud en la 
societat actual europea i mediterrània 

• TEMA 13.- Les polítiques externes de la Unió 
Europea i les polítiques bilaterals dels països 
europeus respecte als no europeus 

• TEMA 14.- Desenvolupament, dependència i 
amenaces mediambientals 

• TEMA 15.- La Conferència Euromediterrània 
de Barcelona i els seus desenvolupaments 



Tipus d’activitats (2013-14)  

Activitat docent Metodologia 
Hores 

presencials 
Hores no 

presencials 

CLASSE TEÒRICA 

Aquesta és una assignatura de 
l’itinerari El Món Europeu i 
Mediterrani que es desenvoluparà al 
llarg del segon quadrimestre. Es 
combinaran les classes teòriques amb 
les classes pràctiques. Lliçó 
magistral/participativa 

30 0 

SEMINARI 
TEORICOPRÀCTIC 

La dinàmica docent se sustentarà a 
més en el desenvolupament de 
diversos seminaris centrats en temes 
de caràcter transversal en relació amb 
els blocs temàtics. Estudi de casos 

20 0 

PRÀCTIQUES DE 
PROBLEMES 

Es fomentarà la lliçó participativa amb 
l’aprenentatge basat en problemes. 
Resolució de problemes 

10 0 

TOTAL 60 0 



Sistema general d’avaluació 

 

Avaluació Qualificació % 

Activitats acadèmiques dirigides 60% 

Participació a l’aula 10% 

Proves escrites 30% 



Instruments i criteris d’avaluació 
(2013-14) 

Tipus Descripció Criteri Ponderació 

AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Participació en classe 
Participar activament en les activitats formatives 
programades. 

10 

AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Proves escrites 
(resolució de 
problemes, 
comentaris de text, 
gràfics i mapes) 

Conèixer i utilitzar adequadament els conceptes 
categories i temes de l’assignatura.  

Conèixer i analitzar els canvis i permanències més 
importants, situant-los en l’espai i en el temps per a 
comprendre la Història com un procés.  

Elaborar un discurs escrit i/o oral coherent i sense 
errors ortogràfics.  

40 

AVALUACIÓ 
CONTÍNUA 

Seminari (activitat 
acadèmica dirigida) 

Compilar i sintetitzar informació diversa sobre 
temes específics de l’assignatura. 

20 

EXAMEN FINAL 

Prova final que 
consisteix en la 
resolució d’un o més 
problemes 

Els mateixos criteris d’avaluació utilitzats en proves 
escrites anteriors . 

30 

TOTAL 100 
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