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ASSIGNATURA: HISTÒRIA POLÍTICO-SOCIAL CONTEMPORÀNIA 

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub  i RP 

CODI: HPSC 

 
TIPUS: Troncal     CURS: 1    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS (hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,8 crèdits 
PROFESSOR: Emili Ferrando, Joaquim Colominas, Joan Fuster 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
El temari del curs té un capítol introductori a la història i a la política i dos  eixos principals. 
En el primer es fa una anàlisi del procés democratitzador de l’Estat i de la incorporació 
d’amplis sectors socials a  la participació política amb una especial atenció a la crisi europea 
del segle XX i a la realitat espanyola i catalana. En el segon s’estudia el procés 
mundialitzador que comprèn des de l’imperialisme del tercer terç  del segle XIX fins al 
fenomen actual de la globalització i el triomf del  sistema econòmic liberal- capitalista. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1. Conèixer els esdeveniments polítics i socials més rellevants dels segles  XIX i XX a nivell 
mundial, d’Espanya i Catalunya valorant la seva  significació en el procés històric i les seves 
repercussions en el món actual. 
2. Aconseguir una visió global del món contemporani, sent capaços d’analitzar amb esperit 
crític els esdeveniments socio-polítics actuals i els fenòmens que formen part de la vida 
quotidiana.  
3. Manejar el bagatge conceptual i procedimental bàsic propi de la història i la política a fi de 
poder extreure informació de fonts directes, valorar interpretacions historiogràfiques, realitzar 
activitats d’indagació i síntesi i dotar-se, en definitiva, de les eines metodològiques 
necessàries per al treball  autònom. 
 
 
CONTINGUTS:  
 
1.- Introducció conceptual i metodològica a la història i a la política. 
 1.1. La història: és ciència?  Com es construeix la història? Les fonts històriques.  
 1.2. La política: què entenem per política? Què entenem per democràcia? Els mecanismes 
de la democràcia representativa. Eleccions i sistemes electorals. Els partits polítics moderns. 
Funcions, tipologia, organització  i sistemes de partits.  Programa polític i projecte polític. 
Origen, ideologia i  evolució dels  partits polítics amb representació parlamentària en 
l’actualitat. Característiques de les diferents constitucions vigents en la història 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 2 de 2 
 

 
    

contemporània d’Espanya. 
 
2.- La construcció de l’Estat modern. De l’imperi a la globalització 
2.1. De l’Estat absolutista al liberal. Característiques del’Estat liberal. Diferents models de 
Revolucions liberals. La revolució liberal a Espanya. 
2.2. De l’Estat liberal al democràtic. L’aportació del moviment obrer a la democratització de la 
societat: La conquesta del Sufragi Universal i l’aparició dels partits polítics moderns. Evolució 
històrica  del dret al sufragi. 
2.3.  La disputa per l’hegemonia mundial. Continuïtat i ruptura  en l’Estat liberal-democràtic: 
la  Revolució Russa i el feixisme.  La primera i la segona Guerra Mundial. 
2.4. De l’Estat democràtic a l’Estat democràtic i social. Característiques de l’Estat del 
Benestar  i perspectives actuals. 
2.5. De la Guerra Freda a la victòria  del bloc capitalista sobre el comunista. Anàlisi dels 
esdeveniments internacionals  més significats dels últims cinquanta anys. 
2.6.  Política regional i  construcció europea. Revolució tecnològica i globalització. 
Mundialització o conquesta?. 
2.7.  Tercer i Quart món: el creixement de la pobresa i les desigualtats. 
2.8.  Els reptes del món actual i els nous moviments socials. 
 
3.-   Catalunya i Espanya. 
 3.1. El catalanisme  polític: origen, tendències i evolució al llarg dels segles XIX i XX. 
 3.2. II República i Guerra civil espanyola. 
 3.3. Franquisme i transició política. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
La didàctica de les diverses temàtiques del curs  es realitzarà a partir de  tècniques i 
metodologies implicatives i motivadores. Juntament amb  la classe magistral l’activitat 
docent  es basarà  en comentaris de texts històrics i d’articles d’actualitat, en l’anàlisi de 
programes audiovisuals relacionats amb la temàtica tractada (documentals, pel•lícules, etc.), 
en debats sobre qüestions socio-polítiques candents (eleccions, conflictes, mobilitzacions 
cíviques, etc.), en la comunicació presencial de persones que han estat testimonis 
d’esdeveniments històrics significats, en la visita comentada al Museu d’Història de 
Catalunya i en la comunicació de  treballs i recerques realitzades individualment o en grup. 
Fora de les hores lectives es promourà  la visita  a exposicions, l’assistència a xerrades i 
conferències,  la lectura de la bibliografia  específica recomanada per a cada tema, la 
realització d’exercicis i  treballs d’aprofundiment i de recerca. El professor  potenciarà en tot 
moment  la capacitat de reflexió i d’anàlisi, el sentit crític,  el diàleg, el debat, el desig  de 
recerca científica  i l’esperit humanistic dels alumnes. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
L’avaluació consistirà bàsicament en una prova  final sobre el temari del curs realitzada a 
partir d’un comentari de text i de diferents preguntes  a desenvolupar àmpliament (80% de la 
nota). Igualment es valorarà la participació activa a classe, la realització de treballs de 
recerca i  la presentació d’exercicis  realitzats a partir de la bibliografia proposada, de 
documents històrics i d’articles d’actualitat, de debats sobre temes candents, documentals 
històrics, testimonis, visites, etc. (20% de la nota).  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1: L’estudiant ha de demostrar que sap interpretar el significat dels  principals 
esdeveniments  que han tingut lloc durant els segles XIX i XX , que sap establir relació entre 
ells, que coneix  les seves causes i conseqüències i que és capaç d’analitzar-los en la seva 
perspectiva llarga. Això s’avalua a través de les preguntes  obertes i àmplies de la prova 
final. 
 
Objectiu 2: L’estudiant ha de demostrar  que  té una comprensió crítica  de la complexa 
realitat  del món actual en l’aspecte polític (coneixement del sistema democràtic, dels 
mecanismes de participació, de les ideologies subjacents en els  partits polítics actuals, dels 
poders que regeixen la globalització, etc.) i en l’aspecte social (les conseqüències de la 
revolució tecnològica, la distribució de la riquesa i la pobresa, dels mecanismes que la 
generen,  els nous moviments socials, etc.). Això s’avalua a través de les preguntes obertes i 
àmplies de la prova final. 
 
Objectiu 3: L’estudiant ha de demostrar  capacitat crítica i habilitat per a la recerca. Això 
s’avalua a través de la metodologia científica utilitzada en el treball de recerca, en el 
comentaris realitzats a articles d’actualitat, a documentals, etc. i en la seva participació activa 
a classe. 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
Aracil, R.; Oliver, J. Segura, A. 1995. El mundo actual. De la Segunda Guerra mundial a 
nuestros días. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
Balcells, A. 1984. Cataluña contemporánea I (Siglo XIX). Cataluña contemporánea II (1900-
1939). Madrid: Siglo XXI 
Berstein, S. 1996. Los regímenes políticos del siglo XX. Para una historia política comparada 
del mundo contemporáneo. Barcelona: Ariel. 
Carr, R. 1982. España 1808-1975. Barcelona: Ariel. 
Hobsbawn, E. 2001. La era del imperio(1875-1914). Barcelona: Crítica. 
Hobsbawn, E. 1995. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica. 
Macry, P.1997. La sociedad contemporánea. Una introducción histórica. Barcelona: Ariel. 
Mazower, Mark. 2001. La Europa negra. Desde la Gran Guerra hasta la caída del 
comunismo. Barcelona: Ediciones B. 
Villares, R.; Bahamonde, A. 2001. El mundo contemporáneo: siglos XIX y XX. Madrid: 
Santillana.   
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
Castells, M. 1997. La Era de la información. Economía, sociedad y cultura. (3 volums). 
Madrid: Alianza Editorial.  
Ferro, M. 1994. La Gran Guerra (1914-1918). Madrid: Alianza. 
Galbraith, J.K. 1993. El crack del 29. Barcelona: Ariel. 
Hobsbawm, E.J. 1981. Las revoluciones burguesas. Barcelona: Labor. 
Kriegel, A. 1985. Las internacionales obreras. Barcelona: Orbis. 
Macpherson, C.B. 1982. La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial.  
Molinero, C.; Ysàs, P. 1992. El Règim franquista: feixisme, modernització i consens. Vic: 
Eumo.   
Payne, S. 1980. El fascismo. Madrid: Alianza.  
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Rousseau, J.J. 1998. Del contrato social. Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza. 
Sieyes, E. 1994. ¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios. Madrid: Alianza.  
Thompson, E.P. 1977. La formación histórica de la clase obrera (3 vol.). Barcelona: Laida 
Veiga, F.; Da Cal, E., Duarte, A. 2001. La paz simulada. Una historia de la Guerra fría. 1941-
1991. Madrid: Alianza.     
 
Altres materials: 
-       Dossier documents històrics  segle XIX i XX. 
-       Pel•lícula DAENS. 
-       Documentals sobre la Revolució Russa, la I i II Guerra Mundial, la Guerra Civil 
Espanyola,         el Franquisme,  la Transició política a la democràcia i La pobresa en el món 
          actual. 
-       Dossier sobre el Museu d’ Història de Catalunya. 
-       Dossier sobre  introducció a la història i la política. 
-       Dossier sobre Fonts Orals. 
-       Articles  de la premsa diària. 
-       Biografies històriques (de persones significades i d’anònimes). 
-       Dossier sobre bibliografia complementària a cada tema. 
 
 
 
PREPARAT PER: Dr. Emili Ferrando, Dr. Alfons Medina, Prof. Joaquim Colominas 
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