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GUIÓ DE SESSIONS
1. Introducció i context. Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial.
2. Benito Mussolini arriba al poder (1922): la Itàlia Feixista.
3. El Crac Borsari de Nova York (1929): Estats Units en crisi econòmica.
4. Adolf Hitler arriba al poder (1933): l’Alemanya Nazi.
5. Les causes de la Segona Guerra Mundial.



1a SESSIÓ: Introducció i context
● Finalització de la Primera Guerra Mundial

○ Cronologia de la bi-dècada (1919-1939)
○ Geografia europea i del món
○ Conseqüències generals de la Primera Guerra Mundial

● L’economia de la postguerra mundial
○ Crisi de postguerra (1920-24)
○ Creixement i recuperació (1924-1929)
○ Crac borsari (1929)

● Els Totalitarismes
○ Feixime (1922)
○ Stalinisme (1927)
○ Nazisme (1933)
○ Franquisme (1939)

● Els preparatius de la Segona Guerra Mundial
○ Desori de la comunitat internacional









CONTEXT

http://www.youtube.com/watch?v=AmEBaOWu5Ws
http://www.youtube.com/watch?v=fotQl8DDeNs






2a SESSIÓ: Mussolini i la Itàlia feixista (1922)
● El Totalitarisme de l’Europa d’entreguerres

○ Una època de crisi
○ Les democràcies davant la crisi
○ L’ascens de les dictadures
○ Els elements definitoris del Feixisme

● L’arribada del Feixisme a Itàlia
○ Els orígens
○ La presa del poder

● L’Estat feixista
○ Àmbit polític
○ Àmbit econòmic
○ Àmbit social
○ Àmbit ideològic



3a SESSIÓ: El Crack borsari de Nova York (1929)
● Llegat de la Primera Guerra Mundial

○ Efectes econòmics del conflicte
○ Reparacions de guerra
○ Deutes interaliats
○ Hegemonia nordamericana

● Els Feliços Anys 20 als Estats Units
○ La prosperitat nordamericana
○ Desequilibris i desigualtats
○ La febre borsària
○ El crack borsari

● La generació d’una bombolla especulativa







● La Gran Depressió
○ De la crisi borsària a la crisi generalitzada
○ Les fallides bancàries i la recessió industrial

● L’extensió de la crisi a la resta del món
● Les propostes de recuperació

○ New Deal de Roosevelt
○ La proposta Keynesiana

● La vida quotidiana durant la Gran Depressió
○ Atur, desnutrició, malaltia
○ Emigració
○ Desigualtats
○ Protesta social

● Síntesi del Crack de 1929 i la Gran Depressió dels anys 30











4a SESSIÓ: Adolf Hitler arriba al poder (1933)
● La consecució del poder del partit nazi

○ Context sòcio-polític alemany
○ Fragilitat de la República de Weimar
○ Els orígens del Partit Nazi
○ Ascens i arribada al poder

● La nazificació d’Alemanya
○ Hitler al poder
○ L’establiment del règim nazi
○ Autarquia i rearmament

● Els objectius del Nazisme alemany
○ El projecte racial del Partit Nazi
○ L’adoctrinament de les masses
○ La legislació racial
○ L’eliminació dels dissidents







5a SESSIÓ: Causes de la Segona Guerra Mundial
● Revolució Russa 1917
● Tractat de Versalles 1919
● Crack de 1929
● Ascens dels Feixismes i formació de l’Eix

○ Itàlia, 1922
○ Alemanya, 1933
○ Japó, 1935

● Feblesa de les democràcies
○ França
○ Gran Bretanya
○ Estats Units

● Política de pactes 
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