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TREBALL OBLIGATORI d’Història del Món Contemporani 
1r de BAT – grup C – IES Rei En Jaume (Alzira) – 3a avaluació 

Professor: Roderic Ortiz i Gisbert – http://historiata.wordpress.com/ 

 
 
TÍTOL:  
TEMES MONOGRÀFICS DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 
 
 
EXPLICACIÓ DEL TREBALL  
 
El treball consta de les següents parts : 

1. Cercar informació  sobre el tema triat. Es pot fer individualment o per parelles. 
2. Preparació d’un resum de 1 o 2 pàgines , que haureu de fotocopiar i d’entregar una 

còpia als vostres companys i al professor. 
3. Un full amb les fonts utilitzades  per a la recerca d’informació, el qual haureu 

d’entregar al professor. 
4. Explicació en classe amb una presentació de diaposi tives  (unes 10 o 15 

diapositives, màxim). Heu d’explicar el tema, no llegir-lo. Podeu tenir un guió en la mà. 
Presentacions: la setmana del 7 al 10 de maig i del 14 al 16 de maig (qui vulga pot 
presentar-ho abans. Després no) 

 
 
LLISTA DE TEMES I ASSIGNACIÓ DE L’ALUMNAT (AMB INIC IALS)  
 

Tema Alumne/a o 
Parella 

Presentació 
en classe 

1. Característiques del feixisme i del nazisme. Mussolini i 
Hitler. 

A.O.V. 7 de maig 

2. Estil artístic: l’expressionisme (Otto Dix, George Grosz, 
etc.) E.M.S. – N.P.G. 7 de maig 

3. La revolució espartaquista alemanya de 1918-1919. 
Rosa Luxemburgo 

L.B.J. 7 de maig 

4. Stalin O.S.F. – T.E.LL. 8 de maig 

5. Evolució bèl·lica de la Segona Guerra Mundial 
(principals batalles, escenaris, etc.) 

P.C.B 8 de maig 

6. El repartiment del món després de la Segona Guerra 
Mundial (les grans conferències diplomàtiques: Ialta, 
Teheran, Postdam) 

M.P.R. – L.E.B. 8 de maig 

7. El naixement dels blocs militars i l’equilibri del terror 
(inici de la Guerra Freda). OTAN i Pacte de Varsòvia 

M.C.R. 9 de maig 

8. Principals conflictes de la Guerra Freda A.P.V. 9 de maig 

9. Fi de la política del blocs i de la Guerra Freda. La 
caiguda del mur de Berlín (1989) 

N.V.F 9 de maig 

10. La descolonització. Conceptes, característiques, 
etapes, etc. 

R.C.S. 10 de maig 

11. El Moviment dels Països No Aliniats: les conferències 
de Bandung (1955), Belgrad (1961), etc. S.O.M. – C.M.M. 10 de maig 
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Tema Alumne/a o 
Parella 

Presentació 
en classe 

12. La descolonització de l’Índia. Gandhi. La 
desobediència civil i la lluita política no-violenta 

R.A.B. 10 de maig 

13. Sudàfrica: la lluita contra l’Apartheid. Nelson 
Mandela. 

C.E.G. 14 de maig 

14. L’ordre econòmic internacional de Bretton Woods 
(1944). L’FMI, el Banc Mundial, etc. 

J.E.E.D. 14 de maig 

15. La construcció de la Unió Europea des de 1951. 
Ampliacions, principals tractats i problemes. 

A.F.F. 14 de maig 

16. Xile: el govern de Salvador Allende i el colp d’Estat 
de Augusto Pinochet (1973). La dictadura i la repressió.  M.M.B. 15 de maig 

17. Xina: la revolució comunista, la revolta de 1989, 
situació actual 

X.G.R. 15 de maig 

18. La guerra contra el “terror”. El món des de l’11 de 
setembre de 2001. S.G.G. 15 de maig 

19. L’Església Catòlica. Reformes: el II Concili del Vaticà. 
El papa Joan XXIII. La Teologia de l’Alliberament. 

C.LL.R. 16 de maig 

20. La dictadura de Salazar i de Caetano a Portugal. La 
Revolució dels Clavells (25 d’abril de 1974). La cançó 
“Grandola, vila morena”. La democratització de Portugal. 

  

 
 
 
Un consell : no ho deixeu per al final. Comenceu buscant i llegint la informació que apareix al 
llibre de text. En molts casos és suficient. Després busqueu informació a Internet (viquipèdia, 
però també altres pàgines d’Història. Al meu bloc teniu uns quants enllaços). Per últim elaboreu 
el resum o esquema, el full amb les fonts consultades i la presentació. La presentació ha de 
tenir un màxim de 10 o 15 diapositives. Les imatges podeu trobar-les en els webs que 
consulteu o en Google Imatges.  
És més important un treball senzill i clar, que no un treball amb massa informació i desordenat.  
 
Ànims. 
 
- - -  


