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“No és lícit oblidar, no és lícit callar.  
Si nosaltres callem, qui parlarà?”  
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un projecte per al segle xxi

Tot i que sembla que no hi ha canvis en els nivells educatius 
postobligatoris, les metodologies, les tendències, les idees en vigor 
es modifiquen. Avui, el currículum de batxillerat considera que 
les competències generals i les competències específiques establer- 
tes són els eixos del procés educatiu i no pas els conceptes i els 
coneixements concrets. 

Des de Text-La Galera, som conscients que el batxillerat és la con-
tinuació de l’escolarització obligatòria i l’inici estructurat de la 
formació científica. Per tant, ha de tenir com a finalitat la conso-
lidació dels aprenentatges bàsics que necessita qualsevol ciutadà 
o ciutadana per a esdevenir un participant crític en la vida social.

El batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i els pro-
cediments cognoscitius necessaris per a poder adaptar-se adequada-
ment a l’inici d’estudis posteriors. 

El nostre repte ha estat aquest: modernitzar i adaptar la mane-
ra com prepararem l’alumnat per a la recerca i el tractament de 
la informació propis de l’ensenyament superior, tot garantint la 
necessària coherència i l’equilibri de la formació humanística.

Per aquest motiu, hem centrat els nostres esforços en una manera 
de treballar diferent, amb una participació reflexiva dels alumnes 
en l’aprenentatge, en l’adquisició de les eines bàsiques per a cursar 
estudis posteriors, en una actualització dels continguts curriculars, 
en un canvi de suports i formats.

El nou Batxillerat de Text-La Galera és una proposta completa de 
materials de cada matèria que faciliten la tasca del professorat, que 
són, en definitiva, els agents centrals dels canvis cap a la innovació 
educativa i els que viuen en primera línia el dia a dia amb els estu-
diants.

En aquesta guia impresa, els professors i les professores trobareu 
allò imprescindible per a aprofitar al màxim les propostes del pro-
jecte, però disposeu, a més, d’una graella de recursos en línia amb 
més idees per a treballar a l’aula i per a preparar les sessions amb 
els alumnes i ajut per elaborar la programació i avaluar la matèria.



MATERIAL PER AL PROFESSORAT

GUIA DIDÀCTICA

Amb orientacions didàctiques i una gran quantitat de 

recursos complementaris al treball de cada unitat: 

el llibre projectable, eines de programació, enllaços 

d’interès, cartografia, solucionaris i un recull de 

totes les fotografies de les pàgines sobre el context 

històric mundial i sobre les fonts històriques principals 

que es treballen a l’apartat “Anem a les fonts”.

ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al 

professorat usuari dels 

nostres materials.

Hi trobaràs la guia didàctica  

i tots els recursos que 

t’oferim per a treballar 

la teva assignatura.



El nou projecte de Batxillerat d’Història de Text-La Galera inclou materials 
diversos, tant en suport paper com digital.

MATERIAL PER A L’ALUMNE

LLIBRE DE CURS

El llibre de l’alumne és la peça central del projecte.

ELS AUTORS
Jordi Cortés és llicenciat en Història contemporània. 

Té una llarga trajectòria en el món educatiu, sobretot 

a secundària, on imparteix matèries relacionades amb 

l’àmbit social.  

Roser Serra és llicenciada en Geografia i Història. Es 

dedica a la docència des de fa molts anys i és catedràtica 

de Geografia i Història d’Ensenyament Secundari. 

Francisca Prieto és llicenciada en Filologia Hispànica. Ha 

estat mestra i, actualment, és autora i editora de llibres 

de text, sobretot de l’àrea de Ciències socials.

 



Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.



L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels
materials de Text-LaGalera en què trobaràs tots els teus recursos.

Accés directe  
a la graella de recursos 
multimèdia.

Contacte directe  
amb l’editor del teu llibre  
per a aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits 
per a preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada 
de tots els recursos  
dels teus llibres.



GUIA EN PAPER 
En la versió impresa hi trobareu la presentació del projecte i l’organització 

dels materials.

Després, per a cada unitat, disposareu de la programació (objectius, 

continguts, criteris d’avaluació i competències bàsiques) i de les 

orientacions didàctiques per a resoldre totes les activitats del llibre  

de l’alumne.
Programacions

Orientacions 
didàctiques



GUIA DIGITAL 
Des de l’Àrea d’educadors els professors usuaris dels llibres disposen  

d’una graella de recursos diversos tant per als alumnes com per als docents.

Les guies didàctiques dels diferents cursos i matèries de Batxillerat
són una eina útil i pràctica de suport a la tasca docent. Aporten propostes 
de programació i treball complementari.

SOLUCIONS

CARTOGRAFIA

ENLLAÇOS

IMATGES

MATERIALS PROPIS ACCEDEIX I GESTIONA ELS TEUS RECURSOS

UNITAT PROJECTABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Història2B AT
PROJECTE

PROGRAMACIONS

Des d’aquesta graella es pot accedir directament 
als recursos associats a cada unitat:També podeu projectar el llibre 

de l’alumne a l’aula  
perquè disposeu  
d’un arxiu amb  
les unitats projectables.

Orientacions 
didàctiques

PROGRAMACIONS

UNITAT PROJECTABLE

SOLUCIONS

CARTOGRAFIA

Programació en PDF i Word amb rúbriques

Accés digital al llibre de l’alumne

Orientacions didàctiques de les activitats de la unitat

Recull de mapes de la unitat

Llocs web d’interès

ENLLAÇOS

Recull de fotografies

IMATGES



INICI DE LA UNITAT

•  Imatge d’entrada, que presenta
els continguts de la unitat i hi està
estretament relacionada.

•  Text introductori, a manera de
presentació.

•  Índex de continguts de la unitat.

CONTEXT MUNDIAL

•  Text que sintetitza els fets
històrics mundials del període
tractat.

•  Eix cronològic amb fites
destacades de l’època en qüestió.

•  Píndoles visuals i textuals del
context històric mundial.

INFORMACIÓ

•  Cos informatiu amb una exposició
argumentada dels fets.

•  Imatges, gràfics i mapes amb
informació complementària o amb
qüestions associades que ajuden a
aprofundir en els continguts.

•  Textos històrics amb preguntes
relacionades que permeten
ampliar els continguts, entendre’ls
i reflexionar-hi.

•  Glossari de conceptes.



El llibre de l’alumne s’estructura en dotze unitats,
que tenen aquestes seccions:

ANEM A LES FONTS

•  Anàlisi guiada de fonts històriques
per analitzar (amb models resolts):
textos històrics, textos literaris, obres
d’art i imatges.

•  Contextualització de cada font
històrica.

DOSSIER D’ACTIVITATS

•  Activitats que aprofundeixen
en els continguts treballats.

APÈNDIX

•  L’apèndix són pàgines dedicades als
darrers anys de la història contemporània
espanyola. Representen un complement
del contingut exposat en el cos informatiu
principal, amb l’objectiu de no obviar els
fets succeïts en els darrers temps, malgrat
la manca de perspectiva històrica, que fa
difícil, a hores d’ara, una interpretació prou
global i crítica.



ESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS D’HISTÒRIA

INICI DE LA UNITAT

Les pàgines d’entrada de la unitat tenen la funció d’obrir la te-
màtica de la unitat i presentar-la.

La imatge d’entrada de cada unitat està relacionada significati-
vament amb els continguts que s’hi exposen.

El text d’entrada sintetitza, a manera de presentació, el contin-
gut de la unitat, n’apunta els trets principals i ofereix una prime-
ra aproximació als fets que es treballaran en la unitat.

CONTEXT MUNDIAL

Les pàgines sobre el context mundial encapçalen cada una de 
les unitats, just abans de les pàgines d’informació, i tenen la 
funció d’introduir els fets històrics del context mundial més sig-
nificatius del període tractat.

El text introductori sintetitza i descriu els esdeveniments més 
importants del panorama històric mundial que corresponen a 
l’època de què parla la unitat.

L’eix cronològic reuneix fites destacades del període, tant de 
l’àmbit polític o social com del científic o cultural.

Les píndoles visuals i textuals són un recull d’imatges i de textos 
que, amb un cop d’ull, volen subratllar o aportar més informació 
sobre el context històric mundial de l’època de què tracta la unitat.

INFORMACIÓ

Totes les unitats s’organitzen en apartats o capítols.

El cos informatiu presenta els fets, de manera raonada, amb 
una exposició entenedora dels actors, els fets i el context en 
què se situen.

Els marges aporten informació complementària, que pot ser vi-
sual (imatges), gràfica (taules, mapes, gràfiques) o textual (tex-
tos d’anàlisi i ampliació, fonts primàries). Serveixen per aclarir 
idees i continguts, ampliar la informació i contextualitzar-la. 
També inclouen un glossari que defineix i explica conceptes que 
poden ser de difícil comprensió, que requereixen ser puntualit-
zats o tenen necessitat d’un aclariment més precís.

Les imatges i la resta d’informació gràfica (taules, mapes, grà-
fiques) poden oferir informació per si mateixes, poden donar 
peu a la introducció de continguts complementaris als del cos 
informatiu o poden ser objecte d’anàlisi a partir de preguntes 
relacionades amb el que s’hi representa.

Els textos (d’anàlisi i ampliació, fonts primàries) aporten dades 
complementàries, amplien els continguts del cos informatiu i 
permeten un treball actiu d’aprenentatge que facilita l’adquisi-
ció de competències, habilitats i capacitats.



2ESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS D’HISTÒRIA

ANEM A LES FONTS

En cada unitat hi ha l’anàlisi guiada de quatre tipus de fonts 
històriques: textos històrics, textos literaris, obres d’art i imat-
ges. Per a cada tipus de font, hi ha un model de comentari 
resolt.

Els models de comentaris resolts exposen la informació dis-
tribuïda en apartats, a partir de preguntes guiades, amb la in-
tenció que la informació es presenti de manera estructurada i 
pugui ser aplicada fàcilment a altres exemples. Les respostes, 
marcades amb un fons blau, constitueixen el comentari en si.

Les propostes d’anàlisi es componen d’un text introductori, que 
serveix per contextualitzar cada font històrica, la font mateixa 
(fragment de text o imatge) i una sèrie de preguntes que inci-
deixen en els trets més destacats que cal incloure en el comen-
tari. Els models que es proporcionen de cada font han de servir 
de guia i orientació per a la realització de l’anàlisi.

L’anàlisi de fonts històriques té un paper fonamental en 
l’aprenentatge dels alumnes, ja que contribueix al desenvolu-
pament del seu esperit crític i la seva autonomia i convida a 
la indagació i la reflexió, a partir d’elements que serveixen per 
conèixer el passat històric des d’una perspectiva similar a la de 
l’historiador.

DOSSIER D’ACTIVITATS

Al final de cada unitat hi ha un dossier de treball, amb activitats 
contextualitzades de producció, comprensió i anàlisi. Reque-
reixen una atenció més profunda i la capacitat de relacionar de 
tot allò que s’ha après durant la unitat. Són activitats pensades 
per a fer a casa, o en sessions de treball prèviament preparades 
a classe. 



PROGRAMACIÓ D’HISTÒRIA DE SEGON CURS

El punt de partida 

•  La dinastia dels Habsburg o els Àustria

•  Castella

•  La Corona d’Aragó

•  Navarra

 L’Antic Règim 

•  La demografia

•  La societat: els privilegiats

•  La societat: els no-privilegiats

•  L’economia

 La guerra de Successió (1701-1714) 

•  El plantejament del conflicte

•  El desenvolupament de la guerra

•  El tractat d’Utrecht

•  La guerra a Catalunya

 L’Administració borbònica 

•  L’Administració central

•  L’Administració territorial

•  Reforma de la Hisenda

El segle de les llums 

•  La Il·lustració

•  Els il·lustrats

El segle xviii a Catalunya 

•  La repressió de Felip V

•  Una agricultura en expansió

•  L’inici de la industrialització

 ANEM A LES FONTS 

•  El Decret de Nova Planta

•  Victus

•  La xocolatada

•  La praderia de sant Isidre

DOSSIER D’ACTIVITATS 

L’impacte de la Revolució Francesa 

•  La política espanyola durant la Revolució
Francesa

•  Godoy

Els interessos de Napoleó a Espanya 

•  La qüestió portuguesa

•  El tractat de Fontainebleau

•  El motí d’Aranjuez

La guerra del Francès 

•  La insurrecció del 2 de maig de 1808

•  Les abdicacions de Baiona (maig de 1808)

•  Els afrancesats

•  Els contendents

•  Les guerrilles i els setges

Les juntes i les Corts de Cadis 

•  La formació de juntes

•  Les Corts de Cadis

•  La Constitució de 1812

La guerra del Francès a Catalunya 

•  Els inicis de la guerra

•  L’annexió del Principat a França

La Restauració absolutista 

•  El tractat de Valençay i el Manifest dels
Perses

•  La situació econòmica

•  El retorn de l’absolutisme

•  La reacció dels liberals

El Trienni Liberal (1830-1823)

•  El pronunciament de Riego

•  L’obra del Trienni Liberal

La segona Restauració absolutista 
(1823-1833) 

•  Els Cent Mil Fills de Sant Lluís

•  La Dècada Ominosa

La qüestió dinàstica 

•  La llei sàlica i la Pragmàtica Sanció

•  El carlisme

La independència d’Iberoamèrica 

•  El triomf del moviment (1816-1825)

•  Les conseqüències de la independència

ANEM A LES FONTS 

•  Afusellament de Torrijos i els seus companys
a les platges de Màlaga

•  Els desastres de la guerra

•  La Constitució de 1812

•  Episodios Nacionales

 DOSSIER D’ACTIVITATS

Presentació del període 

•  Les diferents etapes

Les regències 

•  La divisió provincial

•  L’Estatut Reial de 1834

•  Les bullangues

•  La desamortització de Mendizábal

•  La regència d’Espartero (1840-1843)

•  Els bombardeigs de Barcelona

El regnat d’Isabel II (1833-1868) 

•  La Dècada Moderada

•  El concordat amb la Santa Seu (1851)

•  La consolidació de l’estat liberal

•  La segona guerra Carlina (1846-1849)

•  El Bienni Progressista (1854-1856)

•  El segon període moderat (1856-1868)

•  La guerra d’Àfrica (1859-1860)

•  La revolució de 1868

El Sexenni Democràtic (1868-1874) 

•  El govern provisional

•  El regnat d’Amadeu de Savoia (1871-1873)

•  La Primera República (1873-1874)

•  La tercera carlinada (1872-1876)

•  El cantonalisme

•  El cop d’estat del general Pavía

•  La fi del Sexenni Democràtic

•  El problema de Cuba

ANEM A LES FONTS 

•  Cartell satíric de La Flaca

•  La batalla de Tetuan

•  La desamortització de Mendizábal

•  La corte de los milagros

DOSSIER D’ACTIVITATS 

1  L’entrada al món contemporani: 
el segle xviii

2  La guerra del Francès i la crisi 
de l’Antic Règim (1808-1833)

3  La construcció de l’estat liberal 
(1833-1874)



2PROGRAMACIÓ D’HISTÒRIA DE SEGON CURS

La demografia 

•  L’evolució de la població

• Les desigualtats regionals

• El creixement de les ciutats

Les activitats econòmiques 

• L’agricultura

• Els productes agraris

• El sector miner

•  Trets generals de la industrialització
espanyola

•  Tipus d’indústries

•  La xarxa ferroviària

•  Altres infraestructures de transport

•  El comerç i els serveis financers

La societat espanyola del segle xix 

•  La societat de classes

•  La classe obrera

•  Els primers moviments obrers

•  El socialisme utòpic

•  L’entrada de les idees anarquistes i
marxistes

•  El paper de la dona

•  Pioneres pels drets de les dones

El panorama cultural 

•  Educació i alfabetització

•  La premsa

•  El segle dels museus

•  Les biblioteques

•  La visió romàntica

•  La visió d’Espanya dels romàntics europeus

•  La mirada realista

•  El realisme a Espanya

ANEM A LES FONTS 

•  Fortunata y Jacinta

•  Els poetes contemporanis

•  La Llei general de camins de ferro

•  Descarrilament i robatori del tren
d’Andalusia

DOSSIER D’ACTIVITATS 

La població catalana 

•  El comportament demogràfic

•  El creixement de les ciutats

L’agricultura: un sector dinàmic 

•  Panorama general

•  Les obres de regadiu

•  La vinya

La industrialització catalana 

•  La “fàbrica d’Espanya”

•  Les fonts d’energia

•  El tèxtil català

•  La indústria metal·lúrgica

•  Altres indústries

•  Els vapors

•  Les colònies industrials

Comerç, transport i finances 

•  El comerç

•  Els indians

•  La xarxa de transports

•  Banquers i financers

Burgesos i obrers 

•  La burgesia catalana

•  Institucions al servei de la burgesia

•  Els cercles culturals burgesos

•  Els obrers

•  Les primeres associacions obreres

•  Els utòpics catalans

•  La consolidació del moviment obrer

La cultura 

•  La Renaixença

•  Les institucions culturals

•  La cultura popular

ANEM A LES FONTS 

•  Abajo las murallas!!!

•  L’Escanyapobres

•  Cartell publicitari de la fàbrica tèxtil
Bartolomé Galcerán d’Igualada

•  La família de Jordi Flaquer

DOSSIER D’ACTIVITATS 

El sistema de la Restauració 

•  Periodització i regnats

•  El bipartidisme

•  La Constitució de 1876

•  Republicans i carlistes

•  Els primers passos del catalanisme polític

•  Els altres regionalismes

•  L’anarquisme

•  El socialisme

El regnat d’Alfons XII i la regència 
de Maria Cristina 

•  El Memorial de Greuges i les Bases de
Manresa

•  L’Exposició Universal de Barcelona (1888)

•  El desastre del 98

•  La crisi del 98 i el regeneracionisme

El regnat d’Alfons XIII 

•  La situació socioeconòmica a principis del xx

•  El conflicte del Marroc

•  La Setmana Tràgica (1909)

•  La qüestió militar

•  Espanya i la Gran Guerra

•  La crisi de 1917

•  El trienni bolxevic andalús (1918-1920)

Catalunya en temps d’Alfons XIII 

•  La Lliga Regionalista

•  La Solidaritat Catalana

•  El lerrouxisme

•  El creixement de l’anarquisme

•  El pistolerisme

•  La Mancomunitat

•  La cultura del Modernisme

•  La cultura del Noucentisme

La dictadura de Miguel Primo de Rivera 

•  La proclamació de la dictadura

•  El Directori militar (1923-1925)

•  El Directori civil (1925-1930)

•  L’oposició

•  “La Dictablanda”

•  Les eleccions municipals de 1931

ANEM A LES FONTS 

•  El tractat de París

•  Acudit gràfic d’El Motín

•  L’auca del senyor Esteve

•  Corpus. Sortida de la processó de l’església
de Santa Maria

DOSSIER D’ACTIVITATS 

4  Aspectes econòmics, socials 
i culturals del segle xix

5  Catalunya durant 
el segle xix

6  La Restauració i la dictadura 
de Primo de Rivera



PROGRAMACIÓ D’HISTÒRIA DE SEGON CURS

Espanya en temps de la Segona República 

•  La proclamació de la República

•  La Constitució de 1931

L’escenari polític 

•  La dreta republicana

•  La dreta monàrquica

•  La dreta autoritària i feixista

•  La dreta regional catalana

•  El nacionalisme basc

•  Els partits d’esquerra republicans

•  Els partits republicans catalans

•  Partits i sindicats obrers marxistes

•  Les forces anarquistes

La qüestió agrària 

•  La situació del camp espanyol

•  La reforma agrària de 1932

•  Altres aspectes de la política agrària

•  El camp català

La qüestió religiosa 

•  La situació religiosa a l’inici de la República

•  Els primers incidents

•  Articles polèmics de la Constitució de 1931

•  Les lleis

La qüestió militar 

•  L’exèrcit a l’inici de la República

•  Les reformes d’Azaña

•  El descontentament militar

Les tensions socials 

•  La situació econòmica

•  Els fets de l’Alt Llobregat

•  La revolta d’Astúries

La qüestió regional 

•  La qüestió catalana

•  L’elaboració de l’Estatut d’Autonomia

•  L’Estatut de 1932

•  L’Estatut basc

La Catalunya autònoma 

•  La presidència de Macià

•  Lluís Companys i el fets d’Octubre

ANEM A LES FONTS 

•  La proclamació de la República a Catalunya

•  Cartell de Josep Renau

•  La plaça del Diamant

•  El govern de la Generalitat presidit per Lluís
Companys a la presó

DOSSIER D’ACTIVITATS 

 L’inici del conflicte 

•  El govern del Front Popular

•  Les tensions

•  El cop d’estat militar

•  Les ajudes exteriors als rebels

•  La no-intervenció

•  L’ajuda de l’URSS i les Brigades
Internacionals

L’organització dels bàndols 

•  Guerra o Revolució

•  El govern de Burgos

L’evolució de la guerra 

•  Els primers mesos

•  El front del nord

•  La batalla de Terol i l’aïllament de Catalunya

•  La batalla de l’Ebre

•  La caiguda de Catalunya

•  Intents frustrats de negociacions

•  El final de la guerra

Les rereguardes 

•  La Generalitat i la Guerra

•  La vida a Catalunya en temps de guerra

•  La rereguarda republicana

•  La rereguarda franquista

Conseqüències de la guerra 

•  L’exili

•  Conseqüències a l’interior del país

ANEM A LES FONTS 

•  Discurs de Manuel Azaña

•  Guernica

•  Incerta glòria

•  Bombardeig de Lleida

 DOSSIER D’ACTIVITATS 

 L’organització de l’estat franquista 

•  El primer govern franquista

•  El Consejo Nacional del Movimiento

•  El Fuero del Trabajo

•  Les Corts franquistes

•  El Fuero de los Españoles

•  La Llei de referèndum

•  La Llei de successió

•  La Llei de principis fonamentals del
Movimiento Nacional

•  La Llei Orgànica de l’Estat

La repressió 

•  La Llei de responsabilitats polítiques

•  Altres mesures repressives

El nacionalcatolicisme 

•  L’Espanya catòlica

•  El Congrés Eucarístic de 1952

L’evolució econòmica 

•  L’autarquia (1939-1950)

•  Primeres mesures liberalitzadores
(1951-1958)

•  El Pla d’estabilització de 1959

La política exterior 

•  Franco i la Segona Guerra Mundial

•  De la neutralitat a la “no-bel·ligerància”

•  Potsdam i l’ONU

•  L’Argentina de Perón i Franco

•  El concordat amb la Santa Seu

•  La normalització de les relacions amb els
Estats Units

•  La fi del protectorat sobre el Marroc

•  El tema de Gibraltar

La lluita contra Franco 

•  El maquis

•  L’oposició monàrquica

•  El paper dels comunistes

•  La vaga de tramvies de Barcelona (1951)

•  La primera resistència antifranquista a
Catalunya

ANEM A LES FONTS 

•  Procés a Lluís Companys

•  Cartells publicitaris de l’època franquista

•  Quan érem refugiats

•  Sa Excel·lència Don Juan Cárdenas, 
ambaixador espanyol

DOSSIER D’ACTIVITATS 

7 La Segona República 8  La Guerra Civil 
(1936-1939)

9  El franquisme: de l’autarquia 
al “plan de desarrollo” (1939-1959)
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El gran creixement econòmic 

•  El “desarrollismo” (1959-1973)

•  Sector agrari i desenvolupament

•  El gran creixement industrial

•  El desplegament del sector terciari

•  El boom turístic

•  Conseqüències del boom turístic

•  Els punts obscurs del “desarrollismo”

•  Els grans moviments migratoris interiors

•  La crisi del petroli

•  Conseqüències de la crisi

L’evolució política del règim franquista 

•  L’immobilisme

•  Canvis legislatius

•  Immobilistes versus aperturistes

•  Carrero Blanco i Arias Navarro

La descolonització dels territoris africans 

•  Guinea Equatorial

•  La regió d’Ifni

•  El conflicte del Sàhara

•  La fi del Sàhara espanyol

El creixement de l’oposició al règim franquista 

•  El canvi d’actitud d’alguns sectors de
l’Església

•  El cardenal Tarancón

•  Els partits obrers

•  Conflictivitat laboral

•  El moviment estudiantil

•  La lluita antifranquista al País Basc

•  La lluita antifranquista a Catalunya

•  La lluita per la cultura catalana

La societat espanyola sota el franquisme 

•  El paper de la dona

•  La intel·lectualitat

•  L’educació

•  Canvis socials

ANEM A LES FONTS 

•  Discurs de Franco

•  El Parvulito

•  Els altres catalans

•  Variaciones sobre un paredón

DOSSIER D’ACTIVITATS 

Immobilisme, reforma o ruptura 

•  La mort del dictador

•  El govern d’Arias Navarro

•  El primer govern de Suárez
(juliol 1976-juny 1977)

•  La Llei de reforma política

•  El camí cap a les primeres eleccions
democràtiques

•  Les eleccions del 15-J

Catalunya i la Transició 

•  Les grans mobilitzacions

•  El restabliment de la Generalitat

Constitució i estatuts 

•  El segon govern Suárez
(juliol 1977-març 1979)

•  El marc econòmic

•  La Constitució de 1978

•  L’Estatut de 1979

•  L’Estatut basc

El final de l’etapa UCD 

•  Les eleccions de març de 1979

•  Les primeres eleccions municipals

•  L’Estat de les autonomies

•  La fi de la UCD

•  El 23 F

•  L’OTAN

La Catalunya autònoma

•  Les eleccions al Parlament de Catalunya

•  L’inici del pujolisme

ANEM A LES FONTS 

•  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979

•  El 23-F

•  Los mares del Sur

•  L’abraçada

DOSSIER D’ACTIVITATS 

El nou bipartidisme 

•  Els diferents governs del període
(1982-2011)

• El PP i el PSOE

L’etapa socialista de Felipe González 
(1982-1996) 

•  La modernització d’Espanya

•  La situació al País Basc

•  La política econòmica

•  La política exterior

•  La política exterior: prioritats i conflictes

•  Polítiques socials i culturals

•  La fi del període socialista: la corrupció i
els GAL

 L’etapa del PP de José María Aznar 
(1996-2004) 

•  Polítiques econòmiques neoliberals

•  La política educativa

•  La política interior

•  La política exterior

•  La guerra de l’Iraq

•  El declivi del PP

La recuperació del poder per part del PSOE

•  La primera legislatura de Zapatero
(2004-2008)

•  Actuacions progressistes

•  El conflicte basc

•  La reforma dels estatuts d’autonomia

•  La segona legislatura de Zapatero
(2008-2011)

Catalunya: pujolisme, tripartits i estatuts 
(1984-2012) 

•  L’evolució dels partits polítics catalans

•  L’hegemonia de CiU

•  Els tripartits

•  L’Estatut de 2006

•  El segon tripartit

•  El retorn de CiU al govern de la Generalitat

 ANEM A LES FONTS 

• El triomf del PSOE

• Ciutats fantasmes

• L’home sol

• Tots junts podem aturar la sida

DOSSIER D’ACTIVITATS 

 APÈNDIX 

10  El franquisme: del “desarrollis-
mo” a la crisi final del règim 

11  La Transició 
(1975-1982)

12  La consolidació del règim 
democràtic (1982-2011)
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