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Presentació
Aquest curs pretén donar a conèixer els diversos moviments polítics i diplomàtics que
van marcar la creació de molts dels estats actuals. El segle XIX va ser el segle que va
marcar la consolidació del canvi de l'Antic Règim i el poder de la monarquia a un
sistema polític basat en la sobirania popular i l'aparició i extensió dels moviments
democràtics. Les diverses revolucions del segle XIX, extensions de la Revolució
Francesa, van implicar l'aparició i reforçament d'una nova classe social, el proletariat,
que amb la cada cop més poderós burgesia van ser els puntals dels grans canvis
socials del segle que marcarien la forma política i social del segle XX i l'actual segle
XXI.
Aquest període històric també va veure el naixement d'un nou moviment polític; el
nacionalisme. L'aparició de la sobirania popular amb la Revolució Francesa va crear el
concepte d'estat-nació en contraposició als països propietat personal de les
monarquies. Això va potenciar el reafirmament nacional dels diversos pobles d'Europa
que van portar a l'aparició de nous estats, ja sigui per nacionalisme Centrífug (Bèlgica)
o Centrípet (Itàlia i Alemanya).
Aquest és, també, un segle on el continent americà assoleix la seva majoria d'edat
política i es produeixen els moviments d'emancipació que portaran a la independència
de gairebé tota Amèrica. Seguint el model dels E.U.A., les diverses colònies espanyoles
i portugueses assoleixen la seva independència de la corresponent metròpoli. Un
procés que crearà estats molt diversos amb recorreguts dispars. Al mateix temps, la
resta de colònies britàniques a nord-americà acaben estructurant-se en un nou país;
Canada.
Per últim, si hi ha un tema que també va marcar políticament el segle XIX, és l'aparició
dels nous imperis colonials. Les potències europees es llencen al repartiment de la part
del món que encara no havia rebut la influència europea; Orient Llunyà i, sobretot,
Àfrica. Serà una època en què el continent més petit, Europa, tindrà el control de la
majoria del món.

Organització
El curs està organitzat en tres mòduls:
 L'Europa de les nacions i les revolucions
 Amèrica al segle XIX: el llarg camí cap a la llibertat
 El segle dels grans imperis
Cada mòdul consta d’un determinat número classes ordinàries fins a un total de 21,
cada un d’una hora i mitja de durada.
El curs està muntat de forma totalment modular, de manera que es pot cursar tot de
forma conjunta o per mòduls de forma independent. Podeu trobar les diferents opcions
a l’apartat ‘Programa del curs’.
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Cada mòdul comptarà amb un material didàctic format per un dossier i les
presentacions en PDF que es projectaran a classe, a les quals es podrà accedir a partir
d’una clau que es donarà un cop feta la inscripció. Aquests materials es penjaran
setmanalment el dia de la classe al Campus Virtual d’Arqueonet.
Aquells que ho desitgin, a final de curs poden optar a un diploma d’assistència d’acord
amb el tipus de curs que hagin realitzat

Metodologia
El curs es basarà en sessions que no pretenen ser tan sols classes ordinàries
teòriques, sinó una aplicació pràctica d’allò que es vagi aprenent amb la
participació activa de l’alumnat. Per això, els alumnes disposaran d’un dossier
que, per un costat, els servirà de suport a les classes i, per l’altre, els oferirà les
eines i els instruments necessaris per ampliar la informació obtinguda en les
sessions presencials i poder així aportar opinions i idees al curs, generant debat
i enriquint els coneixements de tothom.

Professor
Francesc Carol
Llicenciat en Dret i en Antropologia per la UAB i D.E.A. en Antropologia Aplicada

Coordinador
Prof. Felip Masó Ferrer
Mail: arqueonet@arqueonet.net
Tfn.: 667 013 352

Classes ordinàries. Calendari i horari
Mòduls
Mòdul 1:
L'Europa de les nacions i les
revolucions

Professor

Calendari

Francesc Carol

Els dimecres, del 6 d’octubre al 10 de
novembre de 2021, de 16.00h a 17.30h

Mòdul 2:
Amèrica al segle XIX: el llarg camí
cap a la llibertat

Francesc Carol

Mòdul 3:
El segle dels grans imperis

Francesc Carol

Els dimecres, del 24 de novembre de
2021 al 26 de gener de 2022 (el 8 de
novembre, 29 de desembre i 5 de gener
no hi ha classes), de 16.00h a 17.30h
Els dimecres, del 9 de febrer al 23 de
març de 2022, de 16.00h a 17.30h

Activitats complementàries
Les activitats complementàries previstes, relacionades amb aquest curs, són les
següents:
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Activitats

Assignatura i/o mòdul relacionat

Sortida: Londres, capital de l’Imperi Britànic

Tot el curs

Aquestes activitats s’aniran programant durant el curs i us les anirem anunciant
a mesura que estiguin preparades.
Els alumnes que cursin com a mínim un mòdul del curs podran assistir a
aquestes activitats amb un descompte del 10% i amb dret preferent
d’inscripció.

Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat
presencial com l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem
l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies
després de la classe.
Les classes ordinàries presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer
Sepúlveda 79 de Barcelona (08015).

Les activitats complementàries es faran a un lloc o un altre en funció del
disseny cada activitat.

Opcions, preus i formes de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.
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Curs complet
Terminis
Opció

Curs complet

Preu

Matrícula (1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2021

(fi nov 2021)

(fi gen 2022)

(fi mar 2022)

140 €

60 €

60 €

60 €

320 €

Mòduls solts
Mòdul

Títol mòdul

Sessions

Preu

Mòdul 1

L'Europa de les nacions i les revolucions

7

120 €

Mòdul 2

Amèrica al segle XIX: el llarg camí cap a la llibertat

7

120 €

Mòdul 3

El segle dels grans imperis

7

120 €

*Els pagaments dels mòduls es realitzen de forma íntegra, sense terminis.
Preu sessions soltes: 18 €.

Trobareu el temari del curs al punt ‘Programa del curs’.
En tots els casos les inscripcions es faran segons els passos explicats al punt ’Procés de
preinscripció i matriculació’.

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció al curs Història contemporània II. 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
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 En primer lloc incloure el text “Inscripció al curs Història contemporània II.
2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al curs complet
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació

Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas de que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.

Programa del curs
Mòdul 1: L'Europa de les nacions i les revolucions
Durada del mòdul: del 6 d’octubre al 10 de novembre de 2021
Horari: els dimecres, de 16.00h a 17.30h
Professor: Francesc Carol
Sessions: 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L'Europa post napoleònica
La revolució de 1830 i la contrarevolució
La revolució de 1848 i la primavera de les nacions
Els nacionalismes unificadors (I): l'imperi alemany
Els nacionalismes unificadors (II): Itàlia
L'imperi austrohongarès, la gran utopia nacional
La reafirmació dels estats nació
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Mòdul 2: Amèrica al segle XIX: el llarg camí cap a la
llibertat
Durada del mòdul: del 24 de novembre de 2021 al 26 de gener de
2022 (el 8/11, 29 /12 i 5/1 no hi ha classes)
Horari: els dimecres, de 16.00h a 17.30h
Professor: Francesc Carol
Sessions: 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E.U.A. i Canadà (I): els pioners de la independència
E.U.A. i Canadà (II): el naixement d'una potència i la creació de Canadà
Mèxic i Amèrica Central
El Carib
Brasil (I): de la independència a l'imperi
Brasil (II): de l'imperi a la república
El con sud

Mòdul 3: El segle dels grans imperis
Durada del mòdul: del 9 de febrer al 23 de març de 2022
Horari: els dimecres, de 16.00h a 17.30h
Professor: Francesc Carol
Sessions: 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gran Bretanya: l'imperi més gran de la història (I)
Gran Bretanya: l'imperi més gran de la història (II)
França: l'imperialisme republicà
Rússia: l'expansió cap al sol
Imperi Otomà: l'home malalt d'Europa
Els altres imperis (I)
Els altres imperis (II)
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