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Resum: Aquest treball consisteix en el desenvolupament d'una unitat didàctica

referent  al  tema  d'"Entreguerres  i  ascens  dels  totalitarismes  (1919-1939)"

dirigida al quart curs d'ESO. Es tracta d'una proposta original basada en les

noves metodologies educatives. Una sèrie de classes molt dinàmiques que, a

més,  s'han pogut  posar  en  pràctica  amb un  grup de classe  real.  La  unitat

didàctica comptarà amb tots els recursos necessàris perquè qualsevol docent

pugui  executar-la  de  la  mateixa  manera.  A  més,  s'ha  realitzat  un  estudi

comparatiu de les diferents activitats que ofereixen les institucions públiques i

privades als instituts de Menorca.

Paraules clau: Unitat Didàctica, Gamificació, Metodologia activa, Joc de rol, 

Estudi comparatiu.
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Introducció..

Aquest Treball de Final de Màster va néixer amb un objectiu ben clar: elaborar

una unitat  didàctica  basada en les  noves  metodologies  educatives  vistes  a

classe, però sobretot des d'un punt de vista original. Original en el sentit que

cadascuna de les activitats que seran descrites a les següents pàgines han

estat totalment elaborades per la meva persona. Per bé d'aconseguir-ho, no

s'han consultat altres fonts bibliogràfiques sobre el tema per por a perdre la dita

originalitat.

La  unitat  didàctica  que desenvoluparé  es  titula  “Entreguerres  i  ascens dels

totalitarismes  (1919-1939)”,  relativa  al  currículum  educatiu  de  4t  d'ESO,  i

estaria orientada a tot aquell professor d'història que volgués introduir, almenys

durant la durada de la unitat didàctica, unes classes molt més dinàmiques i

divertides de les que he pogut observar a l'institut durant el meu període de

pràctiques.

L'aspecte més rellevant d'aquest treball  és que he pogut comprovar la seva

aplicació a un dels grups als quals he impartit classe, analitzant la seva eficàcia

i els resultats obtinguts, aconseguint una molt bona predisposició de l'alumnat i

unes qualificacions finals força altes i coherents amb la feina feta pels alumnes.

Primerament s'exposarà quina fonamentació teòrica s'ha considerat més adient

per limpartir  l'assignatura, detallant la metodologia utilitzada per elaborar les

diferents activitats proposades.

A continuació,  es  presentaran  totes  les  sessions  programades  per  a  dur  a

terme la unitat  didàctica,  amb explicacions ben detallades i  consells perquè

qualsevol docent les pugui reproduir sense problema.
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El  següent  epígraf  fa  referència  a  les  reflexions  personals  al  voltant  de

l'aplicació de la dita unitat didàctica a un dels meus grups-classe. Valorant tant

els  aspectes  positius  com  els  possibles  problemes  que  hagin  pogut  sorgir

durant el període de pràctiques.

Per últim, s'exposarà un estat de la qüestió sobre l'oferta dels tallers i activitats

que ofereixen les institucions públiques i privades a l'illa de Menorca, fent incís

en els quals tenen relació amb les ciències socials i d'aquesta manera poder

valorar  realment  aquesta  oferta.  Per  altra  banda,  resultarà  molt  útil  per  al

professorat que vulgui incorporar al seu programa alguna d'aquestes activitats.

El  treball  finalitzarà amb unes conclusions i  valoracions a partir  de la feina

realitzada i a l'annex s'inclouran totes les activitats i recursos necessaris per a

desenvolupar la unitat didàctica.

Justificació psicopedagògica.

L'experiència adquirida al llarg del curs ens ha ensenyat, com a futurs docents,

que l'ensenyament  afronta  reptes gegants.  Considero  que el  més important

d'aquests reptes és el de captar l'atenció dels alumnes. Aquesta consigna pot

semblar  senzilla,  però  obliga  a  un  canvi  radical  en  el  plantejament  de

l'ensenyament,  que  tot  seguit  intentaré  explicar.  Els  canvis  tecnològics

experimentats els últims anys han canviat la manera de concebre la informació.

Aquests  canvis  en  la  societat  queden  reflectits  en  els  membres  més  joves

d'aquesta. De fet, l'efecte d'aquesta nova concepció de la informació és molt

més profund en els joves, que han nascut després de la generalització de l'ús

d'internet.  L'etiqueta de «nadius digitals» sovint  elogia l'increïble  domini  que

tenen  aquests  joves  en  el  món  digital.  Tanmateix,  aquesta  etiqueta  també

hauria d'implicar algunes mancances i problemes en l'ensenyament d'aquests

joves.  Això  no  vol  dir  que,  per  culpa  de  les  noves  tecnologies,  aquesta

generació sigui més difícil d'educar. El que cal entendre és que si la societat, i
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en especial els seus membres més joves, han canviat radicalment, no pot ser

que el sistema d'ensenyament segueixi igual que fa 30 anys. Els joves no es

poden prendre una classe magistral com fa 30 anys, perquè qualsevol cosa

que expliqui el professor la poden obtenir ràpidament amb una cerca a Google.

En canvi, es poden plantejar maneres d'ensenyar que els hi captin l'atenció, i

els hi aportin coneixements i competències que no es troben amb una cerca

internet.  A partir  d'aquestes  reflexions,  he plantejat  una unitat  didàctica que

intenta trencar  amb aquest  model  tradicional  i  ensenyar  història  de manera

efectiva  als  nadius  digitals.  No he centrat  la  unitat  didàctica  en un mètode

concret, sinó que he aplicat recursos diversos dels quals destaquen: 

La classe magistral. 

Pretendre ensenyar a través d'una classe magistral pot semblar contradictori

amb  el  que  s'ha  explicat  a  l'inici  d'aquesta  justificació  psicopedagògica.

Tanmateix,  crec  que  una  classe  magistral  es  pot  adaptar  a  les  noves

necessitats  educatives.  L'objectiu  de les  classes que plantejo  no ha de ser

l'adquisició  de  conceptes  descontextualitzats,  sinó  la  comprensió  dels

fenòmens  històrics  tal  com es  planteja  a  les  competències  de  la  dimensió

històrica.  Les  classes  que  plantejo  no  tracten  simplement  d'un  diàleg

unidireccional  de  professor  a  alumne,  sinó  d'un  diàleg  bidireccional,  amb

intervencions constants.  A més,  s'introdueixen puntualment  recursos com el

debat guiat, els exercicis de recerca, i el retorn constant a temes d'actualitat.

Aquest últim punt crec que és el més important a l'hora de plantejar una classe

d'Història. Remetre'ls a temes d'actualitat els crida l'atenció, contextualitza la

història, dóna sentit a allò que s'està explicant i demostra la utilitat pràctica de

la matèria en la vida quotidiana dels alumnes. A nivell més tècnic, es correspon

amb la competència 3 de la dimensió històrica: interpretar que el present és

producte del  passat,  per comprendre que el  futur  és fruit  de les decisions i

accions actuals. 
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El treball amb fonts.

El treball amb fonts es pot plantejar de moltes maneres, però en qualsevol cas

trenca  la  dinàmica  de  la  classe  magistral  per  donar  el  protagonisme  als

alumnes,  a la  vegada que se'ls dóna l'oportunitat  de tenir  un contacte més

directe amb la  història,  sense intermediaris.  El  plantejament del  treball  amb

fonts en la meva unitat didàctica serveix per treballar un seguit de conceptes i

habilitats  que  serien  difícils  de  treballar  i  fer  entendre  d'una  altra  manera.

M'interessa que treballin una gràfica de resultats electorals perquè entenguin

l'evolució del NSDAP i l'efecte de la crisi econòmica alemanya en els resultats

electorals. Però la font ha de servir per encarar un seguit de competències que

tenen  molta  relació  amb  la  dimensió  ciutadana  i  l'anàlisi  del  present.

Concretament les competències 11 i 13 de la dimensió ciutadana, però també

la competència transversal matemàtica. 

La Gamificació.

La  gamificació  és  un  concepte  que  serveix  per  explicar  la  incorporació  de

dinàmiques de joc a l'ensenyament o a altres camps que originalment no tenen

un objectiu lúdic. Es tracta d'una tendència que tant pot ser digital o analògica,

però que ha agafat volada sobretot a partir de la popularització dels videojocs.

L'objectiu és per tant la incorporació de valors del joc (motivació, concentració,

esforç,  competitivitat,  etc.)  a  ambients  poc  predisposats  a  aquest.  La

gamificació que plantejo és totalment analògica, en forma de joc de rol. A més

dels objectius bàsics de la gamificació, crec que serveix per apropar conceptes

històrics  que  els  alumnes  de  quart  d'ESO no  podrien  comprendre  amb  un

enfocament  més  tradicional  de  l'ensenyament.  Per  posar  un  exemple,  el

concepte de lumpenproletariat. Es tracta d'un concepte complicat d'entendre,

però bàsic per comprendre l'ascens del nazisme al poder, ja que el lumpen és

una de les principals fonts de vots a l'NSDAP. Amb el  joc que plantejo,  els

alumnes veuen l'evolució del personatge «obrer», com aquest perd la feina i
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abandona qualsevol sentiment de pertinença de classe. Amb aquest exemple

també s'intueix que l'empatia històrica és una altra de les capacitats que es

potencien amb aquest joc. Els alumnes prenen el rol de personatges d'una altra

època, s'hi identifiquen i entenen els seus problemes i les raons per les quals

actuen. Els alumnes entenen com afecten les crisis a nivell individual, i com

aquests problemes individuals es tradueixen en canvis històrics, en aquest cas

a través de les urnes. L'activitat implica treballar l'empatia històrica compresa

en el Contingut Clau 6: Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia

històrica. També la competència social i ciutadana, ja que és inevitable acabar

preguntant-se  si  seria  possible  que  aquella  experiència  es  repetís.  Amb

aquesta reflexió i el possible debat posterior s'estaria formant als alumnes en la

seva  capacitat  de  destresa  social,  pensament  crític  (competència  11  de  la

dimensió ciutadana) i educació en valors. 

La competència d'aprendre a aprendre.

Independentment  de  com  es  plantegin  les  classes  de  la  unitat  didàctica,

aquestes han d'incloure certes competències que considero bàsiques per a la

formació de l'alumnat. La més important és la d'aprendre a aprendre. Potser és

una afirmació molt agosarada, però crec que aquesta competència està un punt

per sobre de la resta, ja que la pròpia adquisició d'aquesta permet aprendre'n

d'altres. Així, estaríem donant la capacitat als alumnes per ser autònoms en

l'aprenentatge, fet que els pot servir tant per la seva etapa escolar, com per la

seva evolució posterior. En definitiva, els permet adaptar-se a un món canviant,

independentment del camí que prenguin. Així, aquesta competència no la incloc

en una  metodologia  o  model  de  classe  concreta,  ja  que crec  que  és  prou

important  com  perquè  sigui  una  consigna  general  per  a  qualsevol  tipus

d'ensenyament. 
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Fonamentació teòrica.

La justificació didàctica a partir de la qual plantejo el meu treball s'emmarca en

certs principis i teories que hem treballat durant el màster. Tot seguit les explico,

amplio i relaciono amb les activitats i propostes que desenvolupo al llarg del

treball. Vull enfocar la meva programació en un sentit constructivista i crític. Es

tracta  de  dues  maneres  d'entendre  l'ensenyament  que  provenen  d'escoles

pedagògiques diferents, però que considero que no són contradictòries entre

elles,  i  es  poden  combinar.  En  primer  lloc,  el  meu  plantejament  és

constructivista.  No entraré a debatre sobre les diferents teories i  autors que

s'inclouen dins aquesta etiqueta. Plantejo un ensenyament constructivista no

com una manera d'actuar i  aplicar  una teoria concreta,  sinó com a manera

d'entendre l'aprenentatge en general. El que vull  és plantejar les classes de

manera que els alumnes creïn el seu propi coneixement. La tasca principal del

docent ha de ser ajudar als alumnes a construir, modificar i reformular aquests

coneixements. La manera de fer-ho ha de defugir de classes magistrals. Les

classes han de ser bidireccionals: d'alumne a professor i viceversa, però també

hi ha d'haver interacció entre alumnes. En segon lloc, el meu plantejament és

crític.  La teoria  crítica de l'ensenyament considera el  perill  que comporta el

model escolar actual com a eina per transmetre la ideologia del sistema de

poder  imperant,  entenent  la  ideologia  en  un  sentit  marxista  del  terme.

D'aquesta teoria no m'interessa tant l'enfocament crític del sistema educatiu,

molt  interessant  però  massa  ambiciós  per  ser  analitzat  en  aquest  treball.

M'interessa l'enfocament crític de l'anàlisi de la realitat, i la voluntat de formar

ciutadans  crítics  i  capaços  de  qüestionar-se  les  coses.  A partir  d'aquests

fonaments teòrics es planteja un mètode, que implica certes maneres d'actuar i

de planificar la classe. En primer lloc, valoro el treball en equip com a eina per

afavorir l'adquisició de coneixements. La interacció entre alumnes, el debat i la

negociació  afavoreixen  la  construcció  del  coneixement,  tal  com  promou  la

teoria  constructivista.  A més,  es  fomenta  l'equilibri  personal,  i  té  una funció

socialitzadora.  Aquesta  interacció  social  obre  tot  un  altre  espai  en
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l'aprenentatge, que s'emmarca dins el  mètode de l'aprenentatge dialògic. La

construcció del coneixement no és només intrínseca, sinó que es crea des de

les  relacions  socials,  des  del  diàleg  entre  iguals,  fins  que  el  coneixement

adquirit s'interioritza com a propi. Mitjançant el diàleg, el coneixement es crea i

es transforma, i a més s'aprenen valors de socialització, solidaritat i tolerància a

les opinions diferents. En definitiva, es crea un coneixement que va més enllà

de la memorització i que forma persones capaces d'interactuar amb l'entorn. 

Desenvolupament de les diferents sessions i dinàmiques.

Sessió 1.

La primera classe amb els alumnes hauria de ser significativa per a ells, és a

dir, s'ha d'aconseguir establir un primer vincle entre el professor i l'alumnat i

començar a guanyar-se la seva confiança. Per tant, una primera sessió hauria

de ser molt més que una simple presentació del docent i de l'assignatura. Jo

ara exposaré com vaig aconseguir no només el respecte i l'autoritat per part

dels alumnes, sinó que també em va facilitar  molt  l'execució de les classes

posteriors, ja que els alumnes venien molt més motivats a classe.

Aprendre's els noms de tots els alumnes abans de començar la primera sessió

és molt  bona recomanació,  ja que els nois i  noies valoren que hi hagi  una

preocupació i rigorositat darrera de la feina del docent. La visió preconcebuda

que podien tenir sobre el professor varia positivament i s'aconsegueix encetar

una relació amb l'alumnat més propera. A més, si els hi demanem que els hi

agrada fer en el seu temps d'esbarjo, ens aportarà informació molt significativa

de  cada  alumne,  a  banda  de  començar  a  crear  un  clima  de  confiança  i

respecte. Aquest punt és importantíssim si pretenem seguir una metodologia

tan activa i participativa, s'ha de preparar a l'alumne des del primer minut a que

s'involucri amb les explicacions i les classes que es duran a terme.
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Un cop ens coneguem una mica millor. Es presentaran els criteris d'avaluació i

les activitats que s'hauran de realitzar durant la present unitat didàctica. Per fer-

ho s'entregarà un full a cada alumne amb una proposta realitzada pel professor

i  que  es  troba  a  l'annex  1.  Aquesta,  tindrà  molt  en  compte  la  participació,

atorgant-li un 30%, ja que cada dia es duran a terme activitats dinàmiques en

les quals l'alumnat s'haurà d'implicar. També es proposarà l'elaboració d'una

exposició oral, a la qual el professor proposarà que representi un 30% de la

nota,  i  repartirà  dos fulls  a  cada alumne,  ubicats  a  l'annex 2  i  3:  Un amb

diferents  propostes  de treball,  sobretot  relacionats  amb els  feliços  anys 20,

encara  que  també  es  donarà  l'opció  a  l'alumnat  de  proposar  altres  temes

sempre que tinguin relació  amb el  temari.  I  s'entregarà un altre  full  amb la

mateixa rúbrica que utilitzarà el docent per avaluar les exposicions, de les quals

no s'haurà de presentar treball per escrit, només es valorarà el suport utilitzat i

la  presentació  oral.  S'hauran  de  realitzar  en  grups  de  quatre  persones  i

s'exposaran a les sessions 8 i 9. En aquest sentit, els alumnes ja tindran tota la

informació necessària i les dates d'entrega fixades per començar a treballar. A

la sessió 2 hauran de dir al docent el tema a treballar i els integrants de cada

grup.

Per últim, s'exposarà el tipus d'examen i el dia que es durà a terme, a la sessió

10. Que consistirà en l'elecció de dues de tres preguntes a desenvolupar, cinc

conceptes de vocabulari i el comentari d'algun esquema o document històric.

Els alumnes no hauran de realitzar apunts durant les exposicions magistrals, ja

que  el professor indicarà que prefereix que s'impliquin amb l'explicació. Per

solucionar aquest problema, el professor entregarà una versió resumida dels

seus apunts als alumnes, ubicats a l'annex 5, indicant que a l'examen només

entrarà aquest temari. 

Una  volta  s'ha  explicat  el  funcionament  i  avaluació  de  la  present  unitat

didàctica, es dialogarà amb l'alumnat si està d'acord amb els criteris proposats.

En cas contrari, s'escoltaran i votaran suggeriments dels alumnes sempre que
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tinguin una coherència amb les activitats que es realitzaran, i el seu pes dins

l'avaluació.

Finalitzada  la  presentació  de  l'assignatura  i  dels  criteris  d'avaluació  i

qualificació, arribarà l'hora de fer la primera activitat dinàmica i que ens servirà

per presentar el temari.

I Activitat Dinàmica. “La teoria de Thompson i Lewis”

Aquesta activitat està inspirada en l'experiment amb alumnes que Jane Elliot,

professora  de  secundària  nord-americana,  va  realitzar  per  primer  cop  l'any

1968, i  que resumidament, consistia a fer creure als alumnes que els nois i

noies  que  tenien  els  ulls  blaus  eren  millors  que els  d'ulls  marrons,  per  fer

entendre a l'alumnat que el racisme és una postura estúpida i que no té raó

d'existir.

Durant el màster, el Doctor Pere Alzina va realitzar una activitat molt similar a

classe, aconseguint un efecte molt positiu entre els meus companys. Així que

vaig tenir clar que volia fer una readaptació perquè funcionés el millor possible

amb el temari a impartir durant les meves classes.

És molt important que es memoritzi amb el màxim nivell de detall el discurs que

s'exposarà  a  continuació  per  executar  la  següent  activitat,  ja  que  en  cas

contrari, es perdria tota la credibilitat necessària per a realitzar-la amb èxit. Per

començar,  i  sense  donar  cap  explicació  aparent,  el  professor  manarà  als

alumnes  que  s'aixequin  de  les  cadires,  creant-se  un  clima  de  confusió  i

incredibilitat. A continuació el professor ha de dir amb les mateixes paraules i

amb un to adequat el següent text:

Professor:“Ara entendreu perquè us he fet aixecar de les vostres cadires”.
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Us presento dues opcions, en aquest cas concret, dos colors; el blau i el verd.

Qui prefereixi el color blau que se situï a la dreta de l'aula, qui triï el color blau

que es situï a l'esquerra, si us plau. Potser algú té algun altre color preferit,

però d'aquest dos que he proposat, un us ha d'agradar més que l'altre. Molt bé,

trieu.

Potser algú n'ha sentit alguna cosa al respecte però sincerament, no ho crec, ja

que el  que us explicaré a continuació encara no ha aparegut  als principals

mitjans de comunicació i és una notícia de fa uns pocs mesos.

Em refereixo a l'estudi que van publicar dos científics nord-americans, Marc

Thompson i John Lewis, el novembre del 2017 i que ha aconseguit capgirar la

comunitat científica internacional.

Tot  va  començar  a  la  dècada  dels  anys  vuitanta,  quan  aquests  dos  joves

estudiants  es  van  començar  a  interessar  per  la  psicologia  del  color,  una

disciplina  que  s'estava  posant  de  moda  a  l'època.  I  en  aquest  sentit,  van

començar  el  seu estudi  aconseguint  voluntaris  als  quals  aplicarien  diferents

espectres  de llum,  és  a dir,  llum de diferent  color,  enfocada directament  al

cervell i analitzant aquest amb un potent escànner. I El que van descobrir va

ser sorprenent.

Es van adonar que no existia variació menys quan s'hi aplicava llum blava, que

afectava  el  lòbul  frontal,  la  part  del  cervell  encarregada  de  les  emocions,

provocant  que  se  processés  la  informació  més  ràpidament  que  quan  s'hi

aplicava  llum  verda,  amb  la  qual  aquesta  part  del  cervell  sembla  que

s'estancava.

Aquest fenomen va despertar una gran curiositat a Thompson i Lewis, i van

voler seguir endavant amb el seu estudi. D'aquesta manera, l'any 1985, i amb

la col·laboració de molts altres científics de la Universitat de Columbia de Nova
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York, van iniciar un macroprojecte. Es va convocar a 100.000 nois i noies de

quinze anys i de totes les races i nacionalitats possibles, als quals els van fer la

mateixa pregunta que us he fet fa uns minuts: Quin color prefereixes? El blau o

el verd? A banda d'entrevistes personals i  un examen físic i  psicològic.  Van

trigar dos anys i mig en acabar d'examinar a tots els joves, però el que van

descobrir encara era més sorprenent que l'estudi anterior. 

Tots els joves que s'havien decantat pel color blau, un 80% del total dels nens

entrevistats  (que  coincidirà  normalment  amb  l'elecció  dels  alumnes),

presentaven un lòbul frontal més gran i desenvolupat que els que triaven el

color verd. Després d'anys de creuar resultats i hipòtesis van poder afirmar que

si triem el color blau o el verd no és per una simple qüestió de gustos, sinó que

seria el lòbul frontal, que de manera inconscient, ens faria decantar per un color

o altre. Una dada sorprenent no creieu?

Però aquí no s'acaba tot, el descobriment vertaderament revolucionari ha estat

trenta anys després. Quan el 2015 es van tornar a reunir amb les mateixes

persones que havien estat entrevistades, a les quals els van fer les mateixes

proves que l'any 1985.

Van descobrir,  entre altres coses, que les persones que havien triat el  color

verd, presentaven un percentatge molt més elevat de trastorns i fòbies que els

que triaven el color blau. És a dir, hi havia moltes més persones “verdes” que

havien patit una situació d'aquest tipus durant la seva vida- depressions, faltes

d'empatia, etc.- Si els comparaven amb els “blaus”.

Però no només això,  quan se'ls  hi  demanava per  la  vida laboral,  els  blaus

presentaven  un  percentatge  molt  més  elevat  de  feines  qualificades  i  millor

remunerades que els “verds”, que solien tenir llocs de treball on no calgués

gaire qualificació i més mal pagats.
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Però el més preocupant era que el “verds” presentaven un 55% més de casos

amb càncers prematurs que els “blaus”. Un aspecte de vital importància en la

redacció del posterior estudi.

Han afirmat que clarament se'ns presenten dues categories de persones, i una,

aparentment superior a l'altra,  ja que són més propensos a contraure trastorns

o malalties. I no per qüestions racials, recordeu que s'havien amoïnat perquè

els nens entrevistats fossin de la procedència més variada possible. Si no que

la  dita  diferència,  radicaria  en  la  part  biològica  i  genètica,  marcada  per  la

grandària del lòbul frontal. Encara no ho tenen gaire clar, però sembla que els

“verds” conserven un percentatge una mica més elevat d'ADN neandertal que

els “blaus”, però no s'expliquen com dins d'una mateixa família podem trobar

individus amb eleccions diferents.

El cas és que han presentat al món un estudi en la qual s'afirma la superioritat

d'una  majoria,  el  80%,  davant  una  minoria  clarament  inferior  per  ser  més

susceptible de contraure malalties importants.  El  punt  preocupant és que la

comunitat científica internacional ha reconegut la teoria de Thompson i Lewis, i

no crec que tardeu a sentir-ho per televisió o a la ràdio”.

(Fins aquí el  discurs a memoritzar,  ara començaria  la part  d'interacció amb

l'alumnat).

Professor: Com us sentiu? Sobretot els “verds”. (Tothom es mostrarà amoïnat i

inclús algun alumne voldrà canviar-se al bàndol blau justificant-se que s'havia

decidit sense pensar. En canvi, el sector “blau” es mostrarà orgullós de la seva

condició  de  superioritat,  inclús  s'apreciarà  alguna  burla  cap  als  “verds”,  en

minoria  i  esclafats  per  la  mala  notícia.  Creant-se  un  clima  ben  curiós  de

gestionar).
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I ara us demano. Què passaria si aquest estudi acabés en mans d'un dirigent

sense escrúpols. Potser ens hauríem d'amoïnar no? Podria començar com a

una discriminació cap a aquest col·lectiu fins a arribar a l'extrem de voler fer-lo

desaparèixer. No creieu? (En aquest punt, algun alumne intervé dient que no

discriminaria a l'altre col·lectiu,  però sí que se n'adona del perill  que podria

suposar).

(Un cop hagin  passat  uns quatre  o  cinc  minuts  valorant  l'estudi  explicat  el

professor dirà el següent):

I ara, que us semblaria si us digués que tot el que us he explicat des que us

heu aixecat de les cadires és falç. Que heu estat víctimes d'una manipulació?

(L'alumnat es quedarà completament sorprès perquè no s'esperaven que els

poguessis estar mentint.)

Ho esperàveu? Res del que he explicat és veritat, Thompson i Lewis són dos

noms inventats i  tampoc existeix cap estudi  al  respecte. És més, si  penseu

fredament  en el  que acabo d'explicar  no té  ni  cap ni  peus.  Què existeixen

persones superiors a la resta simplement per la mida del seu lòbul frontal? És

ridícul però el que realment volia era aconseguir enganyar-vos a tots. Per què

creieu que ho he fet? (segurament ningú digui res, esperant la resposta final

del docent). 

Doncs per introduir un dels punts del temari  que veurem els següents dies.

Concretament, el naixement del feixisme i el nazisme. Veurem com justament

defensaven la superioritat racial de la seva nació, però com podien convèncer a

la població d'aquestes idees xenòfobes? Doncs d'igual manera que he fet jo fa

una estona, mentint.
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Aquesta activitat també us hauria de servir per a una cosa encara molt més

important. En aquest nou món de la informació, on cada dia llegim o sentim mil

coses diferents, ja no sabem com distingir entre allò falç o vertader. Si hem fet

aquesta activitat, és perquè veieu la importància que té construir-se un criteri

propi. Hem de saber posar un filtre a allò que ens diuen o veiem, perquè aquest

és  un  dels  grans  problemes de  la  nostra  societat.  Que  es  creu  tot  el  que

escolta, i això és molt perillós.

Espero que us hagi servit veureu de primera mà i que hagi estat el més visual

possible. Aconseguint que un grup se sentís per uns minuts superior a la resta,

tal com van fer els nazis o els feixistes italians. La manipulació política és una

eina molt perillosa i útil per aconseguir el poder i controlar l'opinió pública.”

En aquest punt s'acabaria l'activitat, però cal ressaltar que es podria extrapolar

a altres temaris i cursos, ja que la manipulació política és un tema present al

llarg de la història. Però sobretot per la necessitat de què aprenguin a construir-

se un criteri propi, i aquest punt sí que és perfectament extrapolable a altres

cursos.

El  que  s'aconsegueix  amb  aquesta  activitat,  a  banda  dels  aspectes  dalt

esmenats, és despertar-los moltes emocions a l'hora, i per pròpia experiència,

els alumnes s'interessaran més per les pròximes sessions, doncs poden veure

com una activitat els ha servit per entrar en contacte amb l'assignatura i han

gaudit en aquest imporantíssim primer dia de classe.

Sessió 2.

La segona sessió ja sí que estaria orientada a avançar teoria durant els primers

35  minuts  de  classe.  En  la  qual  s'explicarien,  amb  ajuda  dels  apunts  del

professor,  desenvolupats  a  l'annex  4,  les  deu  primeres  diapositives  del

powerpoint  adjunt  a  l'annex 6.  Iniciant  el  temari  amb els  feliços  anys  20 a
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Europa  i  als  Estats  Units,  seguidament,  explicar  l'aparició  de  les  primeres

dictadures al Vell Continent i finalitzant l'explicació amb les causes del crac del

1929: La sobreproducció i l'especulació.

Per seguir utilitzant una metodologia activa i  participativa, el  professor anirà

explicant  el  temari  formulant  moltes  preguntes  i  incitant  a  què  l'alumnat

participi,  construint  un  diàleg  alumne-professor  molt  interessant.  Per  tal

d'aconseguir aquest tipus d'explicació, serà de vital importància que el docent

domini molt bé el temari que s'impartirà.

Com que el concepte d'especulació és una mica difícil d'assimilar per l'alumnat,

l'activitat  dissenyada   per  la  Sessió  II  estarà  directament  relacionada  amb

aquest aspecte, amb la intenció que quedi ben après.

II Activitat Dinàmica “La subhasta i el bitllet”

La següent activitat consistirà a organitzar i guiar la simulació d'una subhasta,

la  qual  es  detallarà  de  seguida,  perquè  aprenguin  jugant  amb un  exemple

visual.  A  més,  aquesta  dinàmica  també  ens  servirà  per  il·lustrar  l'esperit

competitiu i l'individualisme que caracteritza al capitalisme, ja que gràcies a les

indicacions que realitzarà el professor, els alumnes no reflexionaran amb prou

deteniment si existeix una estratègia diferent que a la de la puja sense control

com proposa l'esperit capitalista.

El  professor  hauria  d'interpretar  el  guió  i  les  indicacions  esmenades  a

continuació:

(El professor treu un bitllet de deu euros de la butxaca i el mostra a l'alumnat)

Professor: “Molt bé nois i noies. Avui recrearem una subhasta en la qual podreu

obtenir un premi, però malauradament per vosaltres, no serà aquest bitllet, ja
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que  la  llei  no  permet  que  es  jugui  amb diners  a  l'institut.  Però  no  us  heu

d'amoïnar,  com a  compensació,  el  guanyador  de  la  subhasta  obtindrà  una

xocolatina (es mostrarà a l'alumnat), però mentre apujeu, penseu que el premi

de veritat és el bitllet d'acord?  I ara, exposaré les tres úniques regles d'aquesta

simulació:

• Primera  norma.  Amb  l'ajuda  d'un  cronòmetre,  marcaré  l'inici  de  la

subhasta, i tindrà una durada de quatre minuts. Un cop s'esgoti el temps,

l'última persona que hagi pujat pels deu euros, obtindrà la xocolatina.

• Segona norma. Vosaltres, simulant que tots teniu en aquest moment cinc

euros a la butxaca, només podreu pujar de 50 cèntims en 50 cèntims .

S'apujarà  aixecant el braç i jo les validaré i apuntaré a la pissarra.

• Tercera  norma.  Tota  puja  que  sigui  validada  pel  professor  no  serà

retornada, sinó que serà la comissió per l'organitzador de la subhasta.

És a dir, si apujes 50 cèntims, però el teu company puja uns altres 50,

estaries perdent la possibilitat d'obtenir els deu euros, pel que haureu de

seguir  apostant  per  no  tirar  els  diners.  Tranquils,  penseu  que  ningú

guanyarà ni perdrà diners, almenys en aquesta classe.

Molt bé, ara que s'ha explicat el funcionament d'aquesta particular subhasta,

comencem. Ja sabeu, esteu pujant per un bitllet de deu euros, encara que el

guanyador  s'emporti  la  xocolatina.  El  preu  inicial  d'aquest  bitllet  és  de  50

cèntims, comptaré tres segons i activaré el cronòmetre. Tres, dos, un, ja!

(Ràpidament, els alumnes començaran a aixecar el braç, desitjosos d'obtenir la

llaminadura. Creant-se un clima de competència i d'individualisme perfecte per

l'objectiu  que  cerquem.  Com s'ha  dit,  el  professor  anirà  apuntant  totes  les

apostes a la pissarra. Un cop finalitzin els quatre minuts, s'acabarà la subhasta
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i se li entregarà la xocolatina a l'últim pujador, despertant l'enveja de la resta

dels companys).

(En la posada en pràctica al meu grup de classe, vaig apuntar 65 apostes dels

diferents alumnes, donant un preu final al bitllet de 32,5 Euros.

(Ara seran els mateixos alumnes els que faran al professor preguntes de l'estil:

Però si el premi eren 10 euros i la xocolatina te n'haurà costat un, només amb

les comissions has aconseguit 21,5 euros, més del doble del valor del bitllet)

Exacte,  veig  que  us  heu  adonat  del  meu  parany.  El  que  he  fet  ha  estat

especular amb el valor d'un bitllet. Si he organitzat una subhasta, una activitat

que  exemplificca  a  la  perfecció  el  comportament  capitalista,  és  perquè

entengueu  aquest  concepte.  Si  jo  he  adquirit  aquest  bitllet  i  aquesta

llaminadura, només ha estat amb el  propòsit d'obtenir  un benefici.  És a dir,

l'especulació és l'acció de comprar alguna cosa amb l'únic propòsit de vendre'l i

obtenir-ne uns diners extres. Això és el mateix que passarà amb el valor de les

accions a la borsa de Nova York, convertint-se en una activitat completament

especulativa, però això ho veurem a la següent sessió.

I ara una altra pregunta. Què hagués fet un socialista en aquesta subhasta?

(segurament  ningú  sàpiga  contestar).  Doncs  hauria  pujat  els  primers  50

cèntims i us hauria advertit que si ningú més pujava, s'acabaria el temps i el

professor  hauria  d'entregar  el  bitllet  per  un euro,  a  continuació,  repartiria  la

xocolatina i si pogués, també els diners amb la resta de companys.

Però ningú ha caigut a pensar d'aquesta manera i és aquí on volia anar a parar.

Una de les característiques del capitalisme és aquest afany pel lucre immediat,

sense importar gens la resta per tal d'aconseguir el teu propi benefici, en el

nostre cas, la xocolatina. El que he aconseguit abans de començar l'activitat és

que  deixéssiu  una  mica  de  banda  a  la  raó,  ja  que  estàveu  cegats  per

20



aconseguir el premi, i ràpidament heu començat a pujar sense pensar si existia

una millor estratègia. Aquest és l'esperit capitalista, i com veurem, suposarà la

ruïna de milions de nord-americans arran de la crisi de la borsa de 1929”.

(En  aquest  punt  s'acabaria  l'activitat,  però  per  seguir  aconseguint  la  millor

predisposició  de  l'alumnat  a  les  següents  sessions,  i  per  no  despertar  cap

enveja. El professor regalarà una xocolatina a cada alumne sense excepció,

els quals es mostraran molt agraïts).

El  fet  d'introduir  una  motivació  extrínseca  com poden  ser  les  llaminadures,

permet  fer  veure  a  l'alumnat  una  mostra  d'afecte  per  part  del  docent  i  el

valorarà més especialment, ja que no estan gaire acostumats a obtenir premis

o regals a l'institut.

També ha estat un exercici d'empatia amb els alumnes, ja que personalment,

recordo perfectament tots els  professors els quals m'havien fet algun tipus de

regal; i  en mi i en la resta de companys va tenir un efecte positiu cap a la seva

persona. Era qüestió de reproduir conductes o accions que m'havien agradat

de l'institut durant la meva etapa com alumne.

Sessió 3.

En aquesta tercera sessió, en lloc de començar explicant teoria, es començarà

per l'activitat dinàmica, que aquest cop ens servirà perquè quedi ben clara la

diferència entre el capitalisme i el socialisme. Un tema que s'ha introduït a la

unitat  didàctica anterior,  però des del  primer moment,  vaig  detectar  que no

tenien gens clares les diferències entre aquestes dues ideologies. Considerava

elemental  profunditzar  en  aquests  dos  conceptes  pel  temari  que  s'està

impartint, en conseqüència vaig dissenyar la següent activitat.
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Activitat Dinàmica III. “Capitalistes vs Socialistes”

La següent activitat consistirà en la divisió de la classe en dos grups iguals per

tal  d'aconseguir  representar aquestes dues ideologies. Sense cap explicació

prèvia, el professor haurà de seguir el discurs i les instruccions exposades a

continuació.

Professor:  “Molt  bé  nois  i  noies,  vull  que  formeu dos grups amb el  mateix

nombre de gent, a la dreta i l'altre a l'esquerra.

(Ara, per tal d'aconseguir la màxima expectació possible, el professor, sense dir

res, repartirà entre els alumnes de l'esquerra, dos caramels del mateix gust i

marca  a  cadascú.  Per  altra  banda,  al  sector  de  la  dreta  se  li  entregaran

diferents quantitats de caramels, de manera que hi haurà alumnes amb un sol

caramel, altres amb dos, etc. Però a més, el professor apuntarà dos nombres a

un paper, els quals haurà d'endevinar l'alumnat de la dreta, els dos alumnes

que encertin, guanyaran una xocolatina, a banda dels caramels que ja se'ls

havien entregat.)

(També s'advertirà que no obrin ni mengin encara cap llaminadura, almenys

fins que finalitzi la sessió, ja que ens serviran per fer l'activitat correctament).

D'acord nois, què creieu que estem escenificant? (el més segur és que algun

alumne  contesti  que  l'activitat  té  relació  amb  l'economia,  però  no  sabran

aprofundir més en detall. De totes maneres, deixem un parell de minuts perquè

reflexionin sobre el tema.)

El que estem representant són dues ideologies polítiques i  econòmiques, el

socialisme i el capitalisme, bàsiques per entendre millor el temari que estem

veient aquests dies. Ara que ho sabem, qui em sabria dir quin grup representa
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cadascuna?  Sobretot  fixeu-vos  en  les  llaminadures  que  us  he  donat  al

començament.

(En aquest punt algun alumne encertarà responent la ideologia que representa,

al  qual  felicitarem,  però  li  demanarem per  què ho creu així.  Per  tal  de  no

angoixar-lo, li direm que ho farem entre tots a la pissarra, creant una taula amb

característiques  de  les  dues  ideologies  que  ens  ajudin  a  entendre-les  i

diferenciar-les. 

Ara  que  hem  vist  unes  quantes  característiques,  anem  a  veure  quin  grup

reflexen unes i altres. Comencem per exemple, per la part econòmica. Fixeu-

vos bé, podria el sector de l'esquerra intercanviar un caramel amb algú del seu

mateix grup? No. Tots teniu el  mateix nombre de caramels i  són del mateix

gust,  per  tant,  no  pot  exisitir  el  lliure  mercat.  L'estat  planifica  l'economia  i

distribueix la riquesa entre la població de la manera més igualitària possible,

com he fet jo amb el vostre cas. Per altra banda, el sector capitalista sí que té

l'oportunitat d'intercanviar lliurement els seus caramels o xocolatines. Potser,

uns quants alumnes ajunten els  seus caramels per  intercanviar-los per  una

xocolatina per exemple, o simplement,  canviar un caramel per un altre d'un

gust que ens agradi més. Per tant, en aquest sistema sí que veiem clarament

que  existeix  el  lliure  mercat.  La  gent,  aparentment,  almenys  en  l'àmbit

econòmic, sembla més lliure veritat?

Però és igualitària aquesta ideologia? Fixeu-vos, sou lliures per intercanviar els

vostres béns, però hi ha companys que només tenen un caramel i d'altres en

tenen  tres  o  quatre  o  inclús  també  una  xocolatina.  Penseu  que  no  són

llaminadures  sinó  que  són  diners,  com  podeu  observar,  només  un  petit

percentatge  dels  vostres  companys  concentra  la  major  part  d'aquests,  com

succeïx al  capitalisme. I  clar,  què pot  provocar aquesta desigualtat? Enveja

veritat? I ens acabarà fent entrar a aquesta competència per obtenir el màxim

benefici personal, tornant-nos molt individualistes, una altra característica del
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capitalisme i  que s'oposa radicalment  a  l'ideal  socialista,  que lluitarà  per  la

solidaritat social. Com el sector socialista té el mateix nombre de caramels, no

tindran problemes d'enveja i no pensaran a competir amb els altres, com sí

succeïx amb l'altre sector.

I ara us demano, quin considereu més just i per què? (L'alumnat respondrà el

socialisme ja cerca la igualtat social).

Llavors, per què no ha triomfat aquest sistema? Per què en l'actualitat és el

capitalisme  qui  domina  el  món?  (En  aquest  punt  és  difícil  que  sàpiguen

contestar).

Doncs perquè no són les idees les que fallen, si no els homes i dones que els

posen en pràctica.  John Locke ja  ho va  dir  el  s.XVII,  l'home és dolent  per

naturalesa. Les idees que planteja el socialisme són molt beneficioses per a la

població, però si els dirigents es deixen corrompre i es desvien dels ideals que

defensaven, tot el seu projecte estarà destinat al fracàs.

I fins aquí, l'activitat d'avui. Espero que us hagi servit per veure més clarament

les característiques i diferències entre aquestes dues ideologies. Ara passarem

a  veure  el  temari  programat  avui.  Un  cop  acabem,  podreu  menjar  les

llaminadures.

(Aquesta  serà  l'última  sessió  en  la  qual  es  recompensarà  a  l'alumnat  amb

caramels.  Han  estat  dues  sessions  seguides  on  s'han  pogut  apreciar  els

impulsos que genera la motivació extrínseca amb els resultats que cerquem,

que l'alumnat es diverteixi i aprengui a la vegada).

Per finalitzar la sessió d'avui, s'explicarà des de la diapositiva 11 del Powerpoint

fins a la 24. Com sempre, seguirem estimulant la participació dels alumnes,
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realitzant  contínuament  preguntes  per  crear  un  aprenentatge  més  madur  i

reflexiu per l'alumnat. 

Entre les diapositives a impartir, es troba un recull de fotografies de Dorothea

Lange,  coneguda  fotoperiodista  per  la  seva obra  “La  Gran Depressió”.  Les

quals ens serviran per demanar als alumnes quines emocions els desperten i

veuran clarament l'atmosfera que es respirava durant aquest període.

Sessió 4.

Durant  la  primera  mitja  hora  de  classe,  s'exposarà  i  explicarà  des  de  la

diapositiva nombre 26 (la 25 es tracta d'un audiovisual per repassar el temari

vist fins ara) fins a la 37, introduint el  feixisme italià. També llançant moltes

preguntes als alumnes perquè s'impliquin amb l'explicació.

Un cop conclosa la teoria programada per avui, començarà la següent activitat,

que  en  aquest  cas  concret,  s'elaborarà  en  dues  sessions.  A  la  primera

s'explicarà l'activitat i es facilitaran els recursos necessaris perquè l'alumnat, de

manera autònoma, sigui capaç de trobar informació útil per a la segona part ,

que es realitzarà a la sessió següent i consistirà en un debat.

Activitat Dinàmica IV. “El feixisme etern”

L'activitat  descrita a continuació consistirà en un debat guiat  pel  professor i

servirà  per  demostrar  si  encara  en  l'actualitat  es  poden  apreciar  alguns

símptomes  o  aspectes  que  s'identifiquin  amb  el  feixisme.  Per  dur  a  terme

l'exercici, ens basarem en un dels discursos d'Umberto Eco titulat “El feixisme

Etern”,  en  el  qual  detecta  dotze  característiques  representatives  de  la  dita

ideologia i que utilitzarem per demostrar o no, si a Espanya les podem trobar.
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(Primer de tot, el professor entregarà a cada alumne el full amb la informació

que s'exposa a continuació).

Umberto Eco va pronunciar un discurs l'any 1995, en el qual va elaborar una

caracterització del “feixisme etern”, és a dir, una ideologia i voluntat de governar

que, independentment de les circumstàncies històriques, sembla estar sempre

a l'aguait, esperant una distracció per apoderar-se d'un govern nacional. Eco

reconeix  que  no  tots  els  règims  totalitaris  són  iguals,  però  igualment  troba

alguns aspectes comuns o, millor dit, recursos, que la majoria ha utilitzat per

seduir a la població i aconseguir el poder polític.

La llista de les 14 característiques del feixisme segons Umberto Eco:

1. Culte cec a la tradició.

2. Rebuig del modernisme. La Il·lustració, l'edat de la raó, es veuen com el

principi  de  la  depravació  moderna.  En  aquest  sentit  el  feixisme  pot

definir-se com irracional.

3. La vida per la lluita. Pensar pot provocar oposició a aquesta ideologia.

Per aquest motiu, la cultura és sospitosa per identificar-se amb actituds

crítiques.

4. Rebuig del pensament crític. L'esperit crític suscita distincions, i distingir

és senyal de modernitat. Pel feixisme, el desacord és traïció. No a la

llibertat d'expressió.

5. Por  a  la  diferència.  La  primera  crida  d'un  moviment  feixista,  és

prematurament  feixista,  és  contra  els  intrusos.  El  feixisme és,  doncs,

racista per definició.

6. Crida a les classes mitjanes frustrades. A la nostra època el feixisme

trobarà el seu públic en aquesta nova majoria.

7. Obsessió pel complot. Nacionalisme i xenofòbia.

8. Ús de la força per aconseguir els seus propòsits.

9. Principi de guerra permanent, antipacifisme.
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10.Elitisme, menyspreu pels dèbils.

11. Heroisme, culte a la mort.

12.Transferència de la voluntat de poder a qüestions sexuals. Masclisme.

13.Populisme qualitatiu, oposició als  governs parlamentaris. Cada cop que

un polític presenta dubtes sobre la legitimitat del parlament perquè ja no

representa a la veu del poble, podem percebre olor de feixisme.

14.Neollengua. Tots els textos escolars es basaven en un lèxic pobre i una

sintaxi  elemental,  amb  la  finalitat  de  limitar  els  instruments  per  al

raonament crític. Ús d'eufemismes i s'identificaran algunes expressions

com a prohibides.

(Un cop repartits els fulls, el  professor passarà a explicar cadascun dels 14

punts exposats per l'autor italià, del qual també hauran de buscar informació. A

continuació, es manarà als alumnes que triïn un país al qual sotmetre a anàlisi.

El 99% de les vegades triaran Espanya, per coneixement i proximitat, a més

que prefereixen aprendre sobre la realitat més immediata a ells).

Professor: “Molt bé nois i noies,l'activitat consistirà en què busqueu a la xarxa si

al nostre país podem trobar algun d'aquests comportaments. No cal buscar-ne

de tots, si cadascú en treballa dos o tres ens servirà perquè tots pugueu donar

la vostra opinió.

En aquest sentit,  a l'inici de la següent sessió començarem el nostre debat,

valorant, amb els indicadors que us he facilitat, si es pot parlar de feixisme o no

a l'estat espanyol. Per altra banda, també vull que tothom porti almenys una

peça de roba de color negre, doncs també veurem qui eren  els camises negres

de Mussolini, però aquest tema el veurem a la següent classe.
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Sessió 5.

(Ara ja ens trobaríem a la segona sessió, on se suposa que els alumnes han

buscat i apunta't la informació necessària per poder defensar la seva postura.

Com que es pot tractar d'un debat força polèmic, el  professor intervindrà el

menys possible, no només per aconseguir una major participació de l'alumnat,

sinó  perquè  tampoc  voldrà  influir  gens  en  la  seva  opinió,  que  estarà

condicionada per les idees que es parlen a casa seva. El docent es limitarà a

organitzar  els  torns  de  paraula  i  enunciar  els  diferents  indicadors  que  els

alumnes han treballat de manera autònoma).

(Un cop hagi finalitzat l'activitat, farem la següent reflexió):

Alumnes, hem vist com s'han complert molts dels indicadors que s'han treballat,

però no es pot afirmar que vivim en un estat feixista. Aquestes característiques

proposades per Eco ens adverteixen del perill que poden suposar aquests tipus

de  comportaments,  ja  que  recorden  massa  a  les  característiques  que

identifiquen l'ideal feixista. També heu de saber que aquesta anàlisi que hem fet

amb Espanya seria extrapolable a qualsevol altre estat.

(Fins  aquí  l'activitat  d'avui,  que  ens  haurà  servit  per  madurar  les

característiques del feixisme, ja que tot l'alumnat s'haurà implicat en el debat

sobre el tema i s'haurà esforçat per entendre bé els trets fonamentals que es

van veure a l'anterior sessió).

A  la  segona  part  de  la  classe,  s'aprofitarà  per  explicar  les  diapositives

compreses entre  els  nombres 38 i  la  47,  ambdues incloses.  Aprofitant  que

l'alumnat portarà una camisa o almenys una peça de roba de color negre, serà

molt visual per ells quan s'expliquin els camises negres i la Marxa sobre Roma
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de Mussolini. L'impacte visual sempre crea un estímul major al receptor de la

informació, per tant, per al nostre cas, ens ajudarà per explicar el temari.

Sessió 6.

Aquesta sessió serà l'última on s'impartirà teoria, en la qual s'explicarà des de

la diapositiva 48 fins a la 54. Acabant el temari amb l'ascens del règim nazi.

Com sempre, el professor s'esforçarà per incloure a l'alumnat dins l'explicació,

convertint-lo en protagonista de la lliçó.

Les dues últimes diapositives fan referència a la propaganda i al control que els

nazis  exercien  sobre  la  població,  fent  incís  en  la  part  de  l'educació  i

l'adoctrinament. Per tractar aquest fenomen, es projectarà l'audiovisual inclòs a

l'última diapositiva sobre l'educació a Corea del Nord en l'actualitat, en el qual

podran apreciar l'impacte que pot tenir sobre la població l'adoctrinament polític

a les escoles i instituts. També ens ajudarà el fet que sigui un exemple actual,

ja que els alumnes aprendran que aquest fenomen encara és un problema i

coneixeran una mica més el món que els envolta.

Un cop s'hagi visualitzat l'audiovisual, s'establirà un col·loqui dirigit pel docent,

per bé d'aconseguir l'opinió de l'alumnat i en aquest sentit, assegurar-nos que

han entès l'objectiu de l'activitat.

Els  últims  cinc  minuts,  s'advertirà  als  alumnes  que  a  la  següent  sessió  es

realitzarà un joc de rol en el qual l'alumnat no haurà  d'estudiar res a casa ni

portar material. Només necessitarà motivació i ganes de jugar.
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Sessió 7.

Activitat dinàmica V “Joc de rol. Les eleccions de març de 1933”

La següent activitat consistirà en la simulació de les eleccions parlamentàries

de  la  República  de  Weimar  del  març  de  1933,  on  finalment,  els  nazis

aconseguirien el poder.

(Es dividirà la classe en quatre grups: tres grups de tres persones faran el

paper dels principals partits polítics que es presenten a les eleccions i la resta

participarà en l'activitat com a votants. Un dels grups polítics serà el SPD (Partit

Socialdemòcrata  d'Alemanya),  un  altre  serà  el  NSDAP  (Partit  Nacional

Socialista Obrer Alemany) i per últim el KPD (Partit Comunista d'Alemanya).

(Als  votants  se'ls  assignarà  a  l'atzar  un  rol  a  interpretar  amb  unes

característiques  personals  del  votant  a  representar-.  A  les  persones  que

conformin els partits polítics se'ls hi donarà un petit llistat amb un resum del seu

programa electoral històric, exposats a les següents pagines).

(Mitjançant  un projector,  es mostrarà una diapositiva amb un breu text  que

sintetitzi el context social i polític d'aquella època, perquè, encara que ja hagin

estudiat el context prèviament, ajudarà als alumnes a familiaritzar-se amb la

realitat de l'època).

(Els alumnes que interpretin als partits polítics hauran d'analitzar i comprendre

aquest llistat en uns 5-10 minuts i intentar crear un eslògan relacionat amb el

seu programa electoral. Tot seguit i per torns, exposaran el seu programa als

votants amb la intenció d'aconseguir els seus vots (2-3 minuts per grup).
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(Per altra banda, l'alumnat que interpreta als votants haurà de redactar en uns

10 minuts, mitja pàgina sobre algun aspecte del personatge que interpreta o

com seria un passeig pel Berlín de l'època. D'aquesta manera s'aconseguirà

que interioritzin millor el rol que se'ls hi ha assignat).

(Una volta  s'han entregat  els  relats  personals i  s'han realitzat  els discursos

polítics, es procediria a repartir paperetes als votants per realitzar la votació). 

(Ara, els votants, segons el seu rol assignat, dipositaran la papereta a l'urna i

en  acabar,  el  professor  s'encarregarà  de  fer  el  recompte  de  vots.  Aquest,

apuntarà els resultats a la pissarra i acte seguit, passarà una diapositiva amb

els resultats reals de les eleccions de 1933).

(Si  els  alumnes han aconseguit  interpretar  bé el  seu rol,  s'hauria  de poder

apreciar  una  escalada  impressionant  del  NSDAP i  uns  resultats  electorals

similars als reals.) 

(El material elaborat per a l'execució de la present activitat ha estat dissenyat

perquè  23  alumnes  hi  puguin  participar,  dels  quals  tres  grups  de  quatre

formaran els tres partits polítics i els onze alumnes restants seran els votants).

Segons el rol assignat, haurien de votar com es descriu a continuació:

• 5 alumnes votaran al NSDAP.

• 3 alumnes votaran al SPD.

• 2 alumnes votaran al KPD.

• 1  alumne  votarà  al  Centre  Catòlic  (abans  de  començar  la  votació,

s'advertirà que un dels votants- el  capellà-  no votarà a cap dels tres

31



partits que s'han representat, si no que algú, segons els seus atributs,

votarà a aquest.

(A continuació es faciliten els rols i els resums dels diferents programes polítics

a repartir entre l'alumnat).

Rols dels votants. (Tots han nascut i viuen a Berlín) 

Votant 1 – Empresari, votant habitual del Partit Socialdemòcrata. Ha patit molt

intenssament la crisi econòmica, tant, que es va veure obligat a tancar el seu

negoci  l'any  passat.  Creu  que  la  situació  actual  només  pot  canviar  si  es

produeix un gran gir polític. 

Votant 2 – Treballador d'una fàbrica d'acer. Actualment cobra una misèria que

no  li  permet  mantenir  tot  el  mes  a  la  família.  Ha  de  fer  jornades  laborals

llarguíssimes i considera ridículs els pocs drets que té com a treballador. Tot i

així,  no  es  refia  dels  comunistes,  per  ell,  plantejen  canvis  massa  radicals.

Aposta més per anar pas a pas. 

Votant  3 –  Vidua d'un excombatent  de la  I  Guerra Mundial.  Creu que s'ha

d'actuar amb mà dura per canviar la situació actual d'Alemanya. El seu marit,

abans de morir de tuberculosi, li parlava sobre el Mein Kampf i de les virtuts

que hi trobava en aquella ideologia. Li agradaria un canvi per donar-li un futur

digne als seus néts. 

Votant 4 – Obrer. Ja desde la majoria d'edat es va involucrar activament en la

política.  Defensor  de  la  lluita  per  la  millora  dels  drets  laborals,  ja  no  veu

possible un futur que no passi per la proclamació de la dictadura del proletariat.
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Votant 5 – Metge. La crisi econòmica no l'hi ha afectat tant com a altres sectors

de la societat. Creu que Alemanya sortirà endavant de la situació actual si es

donen les passes correctes. Ja té una certa edat i no es refia gaire dels nous

partits polítics o dels canvis radicals. 

Votant 6 –  Obrer.  No treballa desde fa  dos anys,  mai  li  havia interessat  la

política  però  davant  la  situació  actual,  s'interessa  per  idees  polítiques

esperancedores de cara al futur per poder tornar a aconseguir feina i guanyar

un sou digne. No creu en els principis revolucionaris i no vol tornar a caure en

una espiral de violència.

Votant 7 – Veterà de la I Guerra Mundial. Encara no pot compendre com es va

castigar tant al seu país després del patiment que van haver de suportar tants

milions de persones com ell. Fa anys que li agradaria votar a un partit que sigui

capaç de tornar la glòria perduda a Alemanya. 

Votant 8 – Obrer. Convençut desde ja fa anys, que una revolució obrera seria

l'única via per derrotar al seu veritable enemic, els patrons i burgesia que tant

els  ha  oprimit  desde  fa  generacions.  N'està  tant  convençut  que  inclús  ha

afirmat a les seves amistats més properes que defensaria la revolució donant la

vida si fos necessari. 

Votant 9 – Mestressa de casa. No entén gaire de política, només el que escolta

del seu home quan torna de la feina. Fins ara, sempre havia votat al Partit

Socialdemòcrata però s'ha cansat de com fan les coses. Pel que ha sentit, hi

ha noves opcions polítiques que podrien ser més interessants. 
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Votant  10 –  Advocat.  Un  enamorat  de  l'història  i  el  folklore  alemany,  i

recentment  s'ha  interessat  per  llegir  tractats  de  biologia  referents  a  les

diferències racials. Es considera nacionalista i mai diria una paraula dolenta del

seu país. 

Votant 11.  Capellà. No es refia dels grans canvis o els plantejaments radicals

d'uns o altres. Treballa en una església des de fa 20 anys i  és un partidari

d'anar pas a pas, però sense renunciar a les tradicions. Tota la seva família és

profundament catòlica. 

Programes electorals.

SPD (Partit Socialdemòcrata Alemany)  . 

 Defensa una recuperació econòmica basada en el lliure mercat, és a dir, la

lliure circulació de mercaderies sense la intervenció de l'Estat. 

 Aposten per la democràcia i per anar sortint de la crisi poc a poc, no proposen

canvis radicals. Ja porten anys seguint polítiques per donar passes endavant,

però lentament. 

 Ha sigut el partit majoritari del Parlament els últims anys, gràcies en part per

la seva ideologia, de caràcter més moderat, per tant susceptible d'atraure a una

gran quantitat de votants. 

 Persegueix una ampliació dels drets civils, una obertura de la societat al món i

a una major participació política dels ciutadans.

 Fomenta la pau entre països per no caure un altre cop en una guerra fatal.
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KPD (Partit Comunista d'Alemanya).

 Defensa dels drets dels treballadors. Reclamen jornades laborals més curtes i

sous més dignes per al proletariat. 

 Segueix  les  idees  polítiques  que  es  van  imposar  a  la  URSS  durant  la

revolució russa. Ha de ser el poble obrer qui s'encarregui del govern de l'estat. 

 Fa conscienciació social sobre la importància de veure que els treballadors

formem part de la mateix bàndol polític, que tots units podran fer fora al govern

capitalista. 

 Defensa un primer govern format per representants comunistes per preparar

el terreny, abans d'entregar la sobirania total al poble. 

 L'estat ha d'intervenir activament en l'economia per anar tots en la mateixa

direcció i aconseguir els objectius proposats.  
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NSDAP (Partit Nacional Socialista Obrer Alemany).

 Proposen  la  construcció  d'una  nova  Alemanya,  tornant  al  status  de  gran

potència que havia estat en el passat. Com a alemanys, no es pot permetre

viure aquesta humiliació. 

 Desobeïr les clàusules del Tractat de Versalles que dicten que Alemanya perd

drets respecte la resta de nacions i que ha de seguir pagant dures sancions als

guanyadors de la I Guerra Mundial. 

 Reclamació  de  les  antigues  colònies  que  va  perdre  Alemanya  com  a

conseqüència del Tractat de Versalles. Tenir un altre vegada noves terres per

explotar, Alemanya es recuperarà més ràpid de la crisi. 

 Pensions i subsidis més alts per als jubilats i tothom que necesités una ajuda

econòmica,  d'aquesta  manera  tothom  podrà  consumir  i  es  generarà  més

riquesa. 

 Únicament els ciutadans alemanys gaudiran de drets civils i privilegis. Per ser

ciutadà, s'ha de tenir sang alemanya. L'estat ha de vetllar primer pels de casa

seva. Els jueus no podran ser ciutadans perquè són culpables de la situació

actual del país, per tant, no mereixen els mateixos privilegis que un ciutadà

alemany, que tanta suor i sang ha vessat pel seu país. 

Sessions 8 i 9.

Aquestes dues classes es dedicaran a les exposicions orals sobre els treballs

proposats a l'alumnat durant la primera sessió. Es tornarà a repartir la rúbrica

que ja s'havia facilitat perquè poguessin realitzar bé l'activitat i per grups, es
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manarà que avaluïn als seus companys mentre exposen, i que suposarà un

30% de la nota final d'aquest exercici. 

Al final de novena sessió, el professor demanarà possibles dubtes abans de

l'examen, ja que serà a la següent classe.

Sessió 10.

Sessió dedicada íntegrament a la realització de l'examen. (Model d'examen a

l'annex 7).

Sessió 11.

Aquesta última sessió de la unitat didàctica es dedicarà a l'entrega de notes.

Per dur-ho a terme, el professor projectarà algun audiovisual relacionat amb el

temari, i anirà cridant d'un amb un fora de l'aula per bé de protegir la privacitat i

confidencialitat de l'alumnat.

Atenció a la diversitat.

 

Algunes  de  les  pautes  generals  de  cara  a  l'atenció  a  l'alumne  amb  TDAH

s'establiran  amb  l'objectiu  de  facilitar  el  procés  d'aprenentatge  del  nen.  La

metodologia de les classes s'establirà d'una manera més participativa i propera

a l'alumne amb problemes d'atenció (proximitat física i també control ocular).

Les explicacions també seran més concretes, senzilles i curtes per a l'alumne

amb TDAH. En algunes ocasions es facilitaran fitxes explicatives perquè pugui

entendre  millor  els  continguts  del  temari.  Els  continguts  s'han d'explicar  de

manera dinàmica, motivadora i organitzada perquè es capti l'atenció del nen.

Les tasques que proporcionem a l'alumne tindran un contingut clar i senzill. En

moltes ocasions, podran seguir el guió d'activitats proposat en aquest treball
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perquè són força dinàmiques i entretingudes. En cas que hi hagi activitats o

tasques difícils, el professor oferirà un suport addicional per facilitar l'assoliment

dels continguts. 

L'entorn de treball del nen també haurà d'estar una mica controlat. “Dins l'aula

sempre s'asseurà al davant o en un lloc proper al professor per tenir els mínims

d'estímuls externs que el puguin distreure. Algunes de les estratègies: asseure'l

enfora de murals,  finestres,  o al  costat  d'alguns alumnes que tinguin també

facilitat per distreure's”1. 

Algunes de les estratègies per millorar el comportament TDAH dins les aules

són  supervisar  constantment  el  seu  comportament,  és  important  establir

tutories constants amb aquesta mena d'alumnes per comprovar el seu nivell

d'aprenentatge, establir pautes per millorar el seu comportament dins les aules

i sobretot marcar els límits i les normes bàsiques de conducta dins la classe. 

Reflexions sobre l'execució de la  unitat  didàctica durant  el  període de

pràctiques i conclusions.

Una  volta  es  va  dur  a  terme la  unitat  didàctica  durant  el  meu  període  de

pràctiques,  calia comentar una sèrie de qüestions, ja que no és el mateix el

disseny, prèviament realitzat a casa,  que la posada en pràctica d'aquesta.

Pel  que  fa  als  aspectes  negatius,  m'agradaria  comentar  una  qüestió  al

respecte. La meva impressió sobre la metodologia que s'utilitza al centre ha

estat que se segueix utilitzant la mateixa que quan jo estudiava a l'institut ja fa

més  de  deu  anys.  Un  mètode  molt  tradicional:  exposicions  didàctiques  on

l'alumnat és un actor passiu a la classe, on només pren apunts o fa diferents

activitats teòriques. I no crec que sigui una metodologia que motivi a l'alumnat,

a més, és més fàcil que s'avorreixin o es despistin durant la sessió. Però com la

1 B. Mena, R.Nicolau. L. Salat, L.i P.Tort. L'alumne amb TDAH: Guia pràctica per a educadors. Adana 
Fundación.1998
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participació pràcticament no es veu reflectida en els criteris de qualificació del

departament, no es pot demanar als alumnes que s'esforcin a participar perquè

saben que el que compta de veritat serà la nota de l'examen.

Un altre tema que volia comentar, és la quantitat de grups que porta un mateix

docent,  tenint  quatre,  cincs o més grups als  quals impartir  classe.  Per  una

banda,  està  clar  que  encara  sóc  un  professor  novell  i  que  em falta  molta

pràctica per agilitzar el temps de preparació de les meves classes. Però per

altra banda, he pogut comprovar que sense la preparació exhaustiva a casa de

les  diferents  sessions,  no  es  pot  aconseguir  que l'alumnat  respongui  de  la

mateixa  manera.  A  la  pràctica,  es  faria  molt  difícil  poder  implantar  una

metodologia  amb tantes  activitats  dinàmiques,  ja  que requereix  moltes més

hores de preparació que limitar-se a explicar un temari i fer les activitats del

llibre de text. 

Un altre  punt  a  comentar  en aquest  sentit  ha estat  la dificultat  que suposa

personalitzar l'aprenentatge. Es fa molt complicat aplicar criteris diferents per a

cada  alumne  segons  les  seves  capacitats.  És  veritat  que  aquesta  unitat

didàctica no ha tingut molt en compte possibles adaptacions curriculars pels

alumnes  que  ho  necessitin,  però  sense  cap  problema  es  podria  adaptar

fàcilment, ja que se'ls faria participar d'igual manera a les activitats dinàmiques,

accessibles per a tothom.

Per altra banda, l'alumnat ha complert amb les expectatives esperades, ja que

l'objectiu era aconseguir un bon aprenentatge a partir del joc i l'entreteniment.

Les  notes  finals  han  estat  inclús  més  altes  que  les  esperades  i  la  bona

predisposició de l'alumnat en tot moment, ha estat clau per a poder dur a terme

amb èxit les diferents sessions. Des de la primera classe, es va treballar per bé

d'aconseguir el seu respecte i crear un clima de proximitat i confiança amb els

alumnes.
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Com a  conclusió  final,  podem afirmar  que  el  món  de  la  docència  és  molt

complex i  que està obert  a multitud de possibilitats.  En aquest  treball,  s'ha

demostrat  com a  partir  de  la  gamificació,  acompanyada  d'una  metodologia

activa i participativa, permet aconseguir grans resultats amb els alumnes. Més

a un 4t d'ESO en el qual hi ha alumnes que no pretenen seguir estudiant un

cop titulin. Aquest tipus d'alumnat necessitarà una motivació extra per seguir

amb  interès  les  classes.  I  si  l'alumnat  detecta  un  esforç  del  docent  per

aconseguir-ho, aquest s'involucrarà molt més amb l'assignatura.

Estat  de  la  qüestió.  Estudi  comparatiu  de  la  diferent  oferta  pública  i

privada  de  tallers  o  activitats  relacionades  amb les  ciències  socials  a

Menorca.

A l'hora  de  reflexionar  i  escollir  un  camp d'estudi  per  aquest  treball,  havia

d'estar en part relacionat amb les activitats educatives que s'organitzen a l'illa.

Conèixer els tallers que poden ajudar al docent a millorar la seva tasca hauria

de ser imprescindible per a qualsevol professor, ja que ens sorpendríem de la

quantitat de recursos que tenim a la nostra disposició. S'haurien de tenir molt

en compte a l'hora de programar una assignatura i en aquest sentit, escollir els

tallers que ens interessin més per al nostre alumnat.  

En  aquest  sentit,  s'ha  realitzat  una  quantificació  de  tota  l'oferta  que  ens

ofereixen, per una banda, les institucions públiques, com són: Salut Jove, del

Consell Insular, Amb Bona Lletra, de l'Ajuntament de Maó, Obrint Portes, de

l'Ajuntament  de  Ciutadella,  Viu  la  Cultura,  de  la  Conselleria  de  Cultura,

Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, l'oferta que ens presenta

la  UIB  i  les  activitats  que  proposa  el  GOB,  el  Grup  Balear  d'Ornitologia  i

Defensa  de  la  Naturalesa.  I  per  altra  banda,  d'institucions  privades,  només

l'Obra Social de l'entitat financera Sa Nostra, que també ofereix activitats als

centres de secundària, sent l'única institució privada a Menorca que s'involucra
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en aquesta mena de tallers. Fins a l'any passat, l'Obra Social La Caixa també

disposava de tallers orientats als instituts, però des de l'inici del curs vigent, les

han retirat de la seva Obra Social a Balears. Un cop quantificades les dades,

se'n  farà  una  lectura  per  extreure'n  unes  conclusions  i  poder  aplicar-les  al

disseny que realitzaré de les activitats.

Per dur a terme aquesta quantificació, s'ha classificat el nombre total d'activitats

que s'ofereixen aquest curs 2017-2018 segons amb quin tipus d'assignatura

estan relacionades, a quines edats estan dirigits aquests tallers i, en el cas de

les activitats relacionades amb la matèria d'Història, veure quin període històric

tracten, des de la Prehistòria fins a l'Època Contemporània. 

Si ens fixem en la taula 1 de l'annex 8 “Tallers ofertats a Menorca per part de

les institucions públiques i privades”, ràpidament ens adonem que les activitats

relacionades amb la Prevenció de Riscos i Ciutadania són les més majoritàries,

representant un 35% d'un total de 276 activitats; concretament, 96 tallers estan

orientans a aquesta finalitat. En segona posició, trobem els relacionats amb la

Biologia, però aquests només comprenen un 18% del total, i ja de ben a prop,

trobaríem  les  relacionades  amb  Història,  amb  un  total  de  43  tallers,

representant quasi un 16% del total.

La resta d'assignatures representen uns percentatges molt més reduïts, ja que

si  ajuntem les activitats  relacionades amb Geografia,  Economia,  Tecnologia,

Llengües, Música, Educació Física, Història de l'Art i Plàstica només abasten

un 35% del total,  representant el  mateix nombre de tallers que els que van

dirigits a la Prevenció de riscos i Ciutadania. D'entre totes aquestes matèries,

l'assignatura  de  Música  seria  la  que  hi  troba  més  activitats  relacionades,

concretament 21, oferides des de les diferents institucions.
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Ara, si ens fixem en quines són les institucions amb una oferta més nombrosa,

apreciem  clarament  que  els  programes  Salut  Jove,  del  Consell  Insular  de

Menorca, i Amb Bona Lletra, de l'Ajuntament de, són els que presenten més

activitats. El primer, un total de 102 tallers, representant un 37% de l'oferta total

i el segon, amb 93 tallers disponibles, un 34%. Obrint Portes, de l'Ajuntament

de Ciutadella ens en deixa triar entre un total de 42, representant un 15% del

total. Els tallers oferits per Viu la Cultura, de la Conselleria, la UIB i el GOB

només  representen  un  13%,  mentre  que  les  activitats  oferides  per  l'única

institució privada que ha estat sotmesa a anàlisi, l'obra social de Sa Nostra, no

arriba al 1%, només oferint als instituts dos possibles tallers.

Donades les característiques de l'illa de Menorca, internacionalment coneguda

per la seva Reserva de la Biosfera i per la importància històrica que ha tingut

durant diferents períodes històrics, podem considerar bastant encertada l'oferta

que  ens  proposen  les  diferents  institucions  analitzades.  Ja  que  els  tallers

relacionats amb les matèries de Biologia i Història són molt més nombrosos,

donant una clara importància a aquests dos aspectes tan particulars de l'illa.

Si  ara  passem a  analitzar  la  segona  taula,  ubicada  a  l'annex  9,  “Períodes

històrics  que  tracta  l'oferta  pública  i  privada  de  Menorca” de  seguida

detectarem  a  quines  dues  èpoques  històriques  donen  més  rellevància.  La

Prehistòria, amb una oferta de 21 tallers a escollir, representa el 49% de les

activitats  relacionades amb l'assignatura  d'Història,  i  l'Època Contemporània

n'ofereix 14, representant un 33%. El 18% restant està destinat al tractament

de la Història Antiga (4), Edat Mitjana (3) i l'Edat Moderna (1).

Sobte  la  poca  oferta  d'activitats  relacionades  amb  l'Edat  Moderna,  ja  que

alguns  dels  episodis  històrics  més  coneguts  per  la  gent  de  l'illa  provenen

d'aquest període. Només per posar un parell d'exemples, l'assalt dels pirates
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turcs al segle XVI o les dominacions britàniques i franceses del segle XVIII, són

dos fenòmens històrics de tanta transcendència que encara avui  segueixen

marcant la nostra identitat, i aquest “oblit” per part de les institucions no s'enten,

més quan fa  només uns anys  que es complia  el  tricentenari  de  la  primera

dominació britànica a l'illa. El mateix serviria per a l'Edat Mitjana i Antiga, que

tampoc troben gaire participació dins l'oferta educativa que se'ns ofereix.

Per últim, comentarem la tercera taula de l'annex 10, “Edat a la qual van dirigits

els  diferents  tallers  d'Història”,  de  la  que  també  se'n  poden  extreure  unes

conclusions. I és que la majoria de l'oferta està dirigida a l'alumnat de primer i

segon  d'ESO,  d'entre  12-14  anys.  Concretament,  37  tallers  van  dirigits  a

aquesta franja d'edat, representant el 44% del total. 27 tallers anirien destinats

a tercer i quart d'ESO, amb un 32% del total, i per últim, 21 tallers dirigits a

primer i segon de Batxillerat, representant un 25% de l'oferta global.

D'entre totes aquestes dades comparades, les presentades per l'última taula de

l'annex, són les que presenten un major equilibri, tot i el 44% de les activitats

oferides als  més joves,  totes tres franges d'edat  disposen d'un ventall  prou

ampli  per  satisfer  les  seves  necessitats,  encara  que  com  ja  s'ha  apuntat,

estiguin sobretot dirigides a la Prehistòria i l'Època Contemporània.

Com  a  conclusions  generals  d'aquest  apartat,  podem  afirmar,  que  si  la

comparem amb la majoria de les altres assignatures del currículum educatiu, la

Història  està ben representada dins l'oferta  d'activitats  educatives,  ja que si

restem els tallers de Precaució de riscos i  Ciutadania, que no tenen relació

directa amb cap matèria, representaria un 24% del total, quasi una quarta part

d'un global de 10 assignatures. Això sí, si volguéssim complementar les nostres

classes  d'Història  Antiga,  Edat  Mitjana  i  Edat  Moderna,  ens  trobaríem amb

serioses limitacions, ja que l'oferta és molt pobre. Sobretot en el cas de l'Edat
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Moderna,  de  la  qual  només  se'ns  ofereix  una  activitat,  concretament  una

gimcana cultural relacionada amb el pirata Barba-Rossa, dirigida als alumnes

de 12-14 anys. Per tant, si s'ha de fer alguna proposta, ja que no ens podem

queixar  de  l'oferta  per  Història,  seria  la  d'augmentar  el  nombre  de  tallers

destinats  a  tractar  aquests  tres  períodes,  ja  que  per  Prehistòria  i  Edat

Contemporània en tenim un bon grapat, i veritablement és una llàstima amb els

recursos que ens ofereix l'illa.
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Annex 1. Criteris de qualificació:

Criteris de qualificació 

Actitud i participació 30,00%

Exposició oral 30,00%

Joc de rol *

Examen 40,00%

Actitud i participació. 

Tots començareu amb un 10% del 30% d'actitud i participació, que se suposa

que conservareu perquè sou prou grans com perquè se us cridi l'atenció, en

cas contrari s'anirà restant la puntuació. L'altre 20% restant us l'anireu guanyant

participant a classe, ja sigui intervenint en els debats o activitats proposades, i

mostrant interès per alló que veurem a les pròximes sessions. 

Exposició oral.

Es realitzarà en grups de quatre o cinc persones i s'haurà d'exposar a la resta

de companys d'aquí un parell de setmanes. S'explicarà com l'heu de fer i com

s'avaluarà.  No s'haurà d'entregar  per  escrit,  només s'avalurà l'exposició  i  el

material de suport utilitzat. 

Joc de rol. 

Farem una activitat on simularem unes eleccions parlamentàries, que explicaré

més endavant. Si els resultats de les eleccions es corresponen amb el resultat

històric real, voldrà dir que tots vosaltres heu interioritzat amb èxit el vostre rol i,

per tant, començareu amb 1,5 punts extres a l'examen.

Examen 

Serà una prova basada en el temari que veurem durant les próximes sessions.

Aquesta constarà de quatre preguntes: dos qüestions sobre tres a desevolupar,

una pregunta sobre vocabulari, on haureu de definir cinc conceptes relacionats

amb el tema i un comentari històric d'alguna font. 
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Annex 2. Propostes de treball per a les exposicions orals:

Propostes per a les exposicions orals. 

• Al Capone i el gangsterisme. (Llei seca) 

• Els primers gratacels. 

• Els nous corrents musicals dels anys 20 ( Jazz, Blues, Xarleston...). 

• El Gran Gatsby i el seu context. 

• Una nova forma d'art: El cinema Nord Americà dels anys 20. 

• Un estil de vida alegre: Canvis en la moral i de vestimenta durant els bojos

anys 20 i la seva influència arreu d'Europa. 

• Els experiments del Dr. Mengele. 

• El Sonderkommando. 

Heu  de  ser  capaços  d'exposar  a  la  resta  de  companys  algun  dels  temes

proposats. La idea és que aconseguiu explicar, en uns 10-12 minuts en total,

aquella  informació  fonamental  perquè  l'alumnat  pugui  conèixer  més  sobre

aquests  temes que no s'han pogut  tractar  a  classe però  que tenen relació

directa.
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Annex 3. Rúbrica per avaluar les exposicions orals.
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Annex 4. Apunts pel professor organitzats per diapositives.

Diapositiva  2.

Passada la  Primera Guerra Mundial,  els  Estats Units  van ser els  primers a

gaudir  d'un  període  de  prosperitat  econòmica,  clarament  beneficiats  pel

desenvolupament del conflicte.(sense patir atacs dins el territori i moltes menys

baixes que altres contingents,116.000).  L'imperi  britànic va perdre més d'un

milió d'homes, França també. L'URSS més de dos milions...

D'aquesta manera, entre 1922 i 1929 el país viuria un creixement espectacular,

tant de la producció industrial com de les exportacions, fet que va reforçar el

paper dels EUA com a principal subministrador de manufactures i de capitals a

l'exterior.  En  canvi,  les  economies  dels  països  europeus  estaven  molt

afleblides, on es van encarir els productes de primera necessitat,  fent difícil

inclús aconseguir menjar. Els seus governs es van haver d'endeutar amb els

Estats  Units ja  durant  la  Guerra per aconseguir  armament i  productes.  Per

últim,  moltes  de  les  grans  capitals  europees  estaven  destrossades  pels

bombardejos durant la guerra, calien molts milions per poder reconstruir  les

destrosses que havia provocat la guerra. 

Als EUA i Europa s'estan vivint moments molt diferents. EUA per primer cop a

la  història  avançava a  Europa  com  a  primera  potència  mundial.

D'aquesta  manera,  els  Estats  Units,  que  durant  la  Gran  Guerra  s'havien

convertit en la fàbrica i el rebost dels països bel·ligerants, el 1928 ja produïen el

44,8%  del  total  de  la  producció  industrial  mundial,  i  els  seus  productes

envairien  progressivament  tots  els  mercats  (europeus,  llatinoamericans,

asiàtics...) que abans estaven en mans europees.
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Diapositiva 3.

En aquest gràfic podem veure aquest endeutament amb els EUA. Si mirem els

casos de Gran Bretanya i França, en un supera els 4000 milions de dòlars i a

l'altre quasi arriba, això són moltíssims diners, ja ho serien avui en dia per a

molts  governs del  món,  doncs imagineu a aquella  època. tornar tants diners

t'impedeix seguir una bona recuperació econòmica, destinant molts d'aquests

per a tornar el crèdit i endarrerint la recuperació.

Diapositiva 4.

I per l'altra banda,els Estats Units estan vivint un moment totalment diferent. És

l'època que coneixem com els “roaring twenies”, la traducció els bojos anys

vint,  en el  sentit  que va  ser  una època d'una prosperitat  extraordinària.  Es

creaven empreses i es feien negocis fàcils. S'amassaven grans fortunes, les

quals, malgrat que només afectaven una petita porció de la població, donaven

una sensació de prosperitat generalitzada. La manifestació d'aquesta opulència

a una Europa encara empobrida, en part gràcies a les pel·lícules procedents de

Hollywood, posava per primer cop de moda el sistema de vida nord-americà,

l'anomenat american way of life. 

Aquest és el moment del gran desenvolupament de la II Revolució industrial, es

van invertir molts diners per modernitzar la indústria, i junt amb les idees de

John Ford y Frederick Taylor, van aconseguir reduir els costos de producció i

augmentar  més  els  salaris  perquè  els  operaris  de  les  fàbriques  també

poguessin comprar el seu producte, així fent un negoci rodó.

A més, la producció augmentava desmesuradament perquè la gent, atreta per

les  grans  campanyes  publicitàries  i  per  les  facilitats  que  va  suposar  la

introducció de la compra a terminis i els préstecs bancaris a baix interès, va

llançar-se a un consumisme desfermat. Es va fer imprescindible canviar sovint

de  casa  i  de  cotxe  i  omplir-ho  tot  amb  les  comoditats  que  oferia  la  nova
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tecnologia  (electrodomèstics,  ràdio,  telèfon...).  Els  Estats  Units  s'estaven

convertint en el paradís que milions d'emigrants de tot el món somiaven anar-hi

viure.

Diapositiva  5.

I aquesta expansió econòmica estava basada en el consum de masses, és a

dir, la producció estava orientada a la quantitat més gran de gent possible, no

només per a una minoria, i així multiplicar exponencialment els ingressos. És el

moment  que  se  li  diu Big Bussines,  la  majoria  de  fàbriques  començaran  a

créixer i fabricar per a molta més gent.

Aquesta es fonamentava en els grans magatzems, per primer cop a la història

n'apareixeran,  com  la  coneguda Macy's,  que  seria  el Corte Inglés americà,

fundada l'any 1924 i pensada perquè els consumidors poguessin trobar de tot, i

sobretot cridar a consumir.

També la publicitat es va orientar molt cap al consumisme, semblava que si  no

gastaves,  no  estaves  seguint  aquell american way of life I  s'havia  d'anar

adquirint aquelles comoditats que anessin sortint al mercat, com podia ser la

TV, la nevera, electrodomèstics diferents, en definitiva el que ens trobem avui

en dia a les campanyes publicitàries.

I també la facilitat d'aconseguir un préstec al banc amb el qual comprar una

casa,  accions,  o  seguir  consumint  productes  ajudava  molt  en  aquest  nou

sistema. A més de la introducció de pagament a terminis, va facilitar molt la

compra de béns més cars com podien ser un cotxe o un tractor.

Diapositiva 6.

Ara  tornem  a  Europa,  per  veure  com  van  néixer  les  primeres  dictadures.

Com ja sabeu, després de la I Guerra Mundial es van desmembrar els antics

imperis europeus, com l'austríac, l'alemany o el rus. I el parlamentarisme va

anar ocupant aquests buits. 
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Recordeu,  el  parlamentarisme  és aquell sistema  democràtic en  què el  poder

l'escull lliurement el poble i és el govern qui elabora, aprova i reforma les lleis.

Així com l'expansió del sufragi universal, fins aleshores reservat per l'home .

Serà als països escandinaus on trobarem per primera vegada el vot de la dona.

A França i  G.B,  els  moviments sindicals  van aconseguir millores laborals:  la

jornada  laboral  de  vuit  hores,  amb  el  lema  que  veieu  aquí  i  també

van aconseguir les primeres prestacions d'atur i malaltia, un canvi revolucionari,

ja que fins aleshores, només existien les anomenades caixes de resistència, en

les quals els obrers pagaven una quota per si algú es posava malalt o es feia

mal a la fàbrica.

Diapositiva 7.

Com  veieu  al  mapa,  en  color  groc,  tots  aquells  estats  parlamentaris  que

s'estaven  expandint  per Europa.  En  verd,  aquells països amb  governs

autoritaris,  que  veurem més  endavant.  Com  veieu  a  Espanya  tindrem  una

dictadura des  de l'any  1923,  la  de  Primo  de  Rivera.  Veiem  un  repartiment

bastant equilibrat d'aquests models polítics a Europa.

Diapositiva 8.

Aquesta implementació del parlamentarisme era molt nova per a molts estats

europeus, que estaven acostumats a viure sota el govern d'un rei o emperador.

I justament en aquests primers anys de parlamentarisme van coincidir amb la

greu crisi econòmica i social de la qual estem parlant. I a ulls de la població, els

nous governs democràtics semblaven incapaços de superar el problema de la

crisi,  provocant  desconfiança  entre  els  ciutadans  i  fracturant  la  societat.

Marcant dos bàndols polítics.

Per una banda, els revolucionaris d'Esquerra, sobretot representats pels obrers

i els treballadors, que defensaven una revolució com la de Rússia l'any 1917. I

per  l'altre,  les  oligarquies  econòmiques,  l'església,  nacionalistes  i  exèrcit.

D'idees conservadores i confiaven en un Estat més fort que el d'aleshores per
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poder resoldre els greus problemes econòmics.  Provocant dos pols oposats

entre la població.

Diapositiva 9.

Aquí tenim els anys de les fundacions de les primeres dictadures. La primera

de totes l'any 1920 a Hongria, que després d'un intent de revolució comunista,

la dreta radical i l'exèrcit van aconseguir el poder fins després de la II Guerra

mundial, de tall conservadora i nacionalista, el seu líder sera Miklós Horthy.

A Espanya, l'any 1923 trobarem la dictadura de Primo de Rivera, un militar que

mitjançant un cop d'Estat va aconseguir que Alfons XIII li entregués el poder

fins la dimissió d'aquest l'any 1930.

I  durant  els  anys  següents  ja  començarà  a  escampar-se  aquest  fenomen,

tornant a deixar al parlamentarisme en minoria dins d'Europa.

Diapositiva 10.

Ara passarem a veure els començaments de la primera gran crisi capitalista de

la història. El que coneixerem com crac o crisi del 29. Primer de tot anem a les

causes, que seran bàsicament dues.  La superproducció i  l'especulació,  que

passarem a veure tot seguit.

Diapositiva 11.

Comencem  per  la  sobreproducció,  i  és  que  en  aquesta  lluita  per  la

competitivitat entre les empreses, els salaris van  augmentar molt menys que

els beneficis dels accionistes. Ja que, si  els empresaris volien competir  per

vendre  els  seus  productes,  havien  de  retallar  costs  de  producció,  i  entre

aquests, els salaris dels treballadors. Que van perdre poder adquisitiu, enfront

d'un  nou  grup  de  rics  accionistes.  Però  per  solucionar  aquest  fet,  i  poder

absorbir la creient producció, que necessitava ser venuda per no entrar en crisi

de sobreproducció, es va estimular el crèdit, perquè la majoria de les famílies

poguessin seguir consumint, i aquest crèdit, era molt fàcil d'aconseguir. 
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Diapositiva 12.

A mesura que avançaven els anys 20 als EUA, s'estava anant cap a una crisi

capitalista clàssica: la de sobreproducció. I aquest sistema ja no s'alimentava

més que de crèdit, confiant que amb els beneficis que s'obtindrien, es podrien

tornar aquests crèdits, però ja s'estava entrant en una dinàmica deflacionària,

que que vol dir? Doncs el contrari que inflació, justament es dona per un excés

d'oferta  que  pot  provocar  una  disminució  generalitzada  dels  preus  i  en

consequencia una crisi econòmica.

Diapositiva 13.

I ara passem a veure l'especulació. Primer de tot us explicaré com funciona la

borsa i  que es  això  de les  accions.  Perquè pugueu entendre  millor  aquest

fenomen, ho faré amb un exemple. Posem que jo obro una fruiteria a Maó, em

va bé el  negoci  i  decideixo  obrir-ne  una altra  a  Ciutadella.  Els  havia  obert

gracies a uns estalvis que tenia  i un crèdit al banc. Sóc ambiciós i amb quatre

anys ja tinc una fruiteria a cada poble de l'illa, gràcies a un altre soci que li va

interessar el meu projecte i ha posat una tercera part dels diners totals per obrir

les tendes. És a dir, jo he passat de tenir el 100% dels beneficis de la meva

empresa, al 66,6%. El 33,3% restant pel nou soci.  Ara tenim la idea d'expandir-

nos a la península, però sabem que si volem competir amb les altres empreses,

molt més grans i ja conegudes de fa temps, haurem de fer una inversió d'un

milió d'euros. Que no tenim ni ajuntant els nostres estalvis, i no volem un altre

crèdit perquè encara n'estem pagant d'altres. I pensem en dividir l'empresa en

participacions i vendre-les en aquest mercat de valors que és la borsa. Traiem

10.000 petites participacions de l'empresa a un cost de 100 cadascuna i si la

gent  les  compra  totes,  aconseguirem  el  milió  d'euros  per  dur  a  terme  el

projecte.  Mentre  el  meu  soci  i  jo  ens  quedem  amb  el  51%  d'aquestes

participacions,  que  és  el  que  es  coneix  com  accions,  serem  els  caps  de

l'empresa.  Mentre  que si  tu  m'has comprat  una acció,  tindries  un 0,0049%

d'aquesta. Per tant, si l'empresa obté un benefici de deu milions aquest any, et
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quedaries 490 eu, mentre que el meu soci i jo 5.100.000 eu, no està malament

no? Si per l'acció havies pagat 100 eu.

El cas és que les accions s'han acabat i si en vols comprar més li hauràs de

comprar a algú que ja en tingui. Pero com l'empresa ha anat bé ja no la ven per

100 eu sinó que 150 eu.  Li dius que no t'ho esperaves, pero bé, has vist els

beneficis de l'empresa, fas els càlculs, i seguiries guanyant segur, 50 eu menys

però guanyaries, així que li compres. Aquestes accions van buscades i cada

cop qui té una acció la ven més cara, ja que mentre la gent segueixi disposada

a pagar pel que demanen no hi haurà problema. Nosaltres seguim invertint els

beneficis però l'any seguent, la competència és més forta i els ingressos cauen

a la meitat. Qui havia comprat accions s'espanta i les voldrà vendre, però torna

a la borsa i ja no li donen 250 eu o el que es donava, sinó que ja no li tornen ni

100 eu,  el  que costava al  començament,  sinó que 80 eu.  Tot  i  així  la  gent

prefereix perdre uns pocs diners i vendre per 80 que no esperar a demà i te'n

donin menys.  La gent  que pensava que era una falsalarma i  espera al  dia

següent, veu que la gent ni tant sols volen les accions regalades.

Nosaltres   hem  fet  l'exemple  amb  accions  de  100  eu  molt  barates,  però

imagineu que una accion tha costat 100000 u i ara no et donen res. Molta gent

s'arruïna, que molts cops haurà posat tots els seus estalvis, inclús demanarà

crédits per comprar aquelles accions.

Doncs ara que hem vist de manera molt senzilla com funciona la borsa i perquè

les  empreses  hi  entren  nem  a  veure  que  va  passar  als  estat  Units  amb

l'especulació. El creixement industrial es va veure reflexat a la borsa, que es va

anar convertint en una activitat especulativa, perquè? les accions pujaven i la

gent les pagava fos quin fos el  valor,  doncs en aquells moments encara es

pensava que el progrés econòmic no tenia limit, mai s'havia experimentat una

crisi  borsària  abans  per  tant,  hi  confieaven  plenament.  També  per  flta  de

transparència informativa, doncs a n'aquella època les empreses no havien de

mostrar els seus nombres als inversors, no hi havia la transferencia que hi ha
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avui en dia, així que les empreses podien mentir o amagar els seus ingressos i

així els accionistes seguissin comprant accions que no tenien un preu acord

amb el real.

I  per  últim,  per  la  facilitat  d'aconseguir  un  crèdit,  com  fins  aleshores,  qui

comprava  accions  estava  fent  una  inversió  segura.  El  banc  et  deixava  els

diners sabent que en un any hauries guanyat diners de les accions i tornaries el

crèdit. Això és clau, i així es va crear el que s'anomena bombolla especulativa.

Diapositiva 14.

De tot això alguns inversors es començaven a amoïnar, perquè eren conscients

de la sobreproducció que s'estava patint,  i  d'aquest tipus de crisi  ja n'havia

existit, així que no els hi venia de nou. I després d'unes onades de vendes l'any

1929, el 24 d'octubre, la bombolla va esclatar. La gent va vendre en massa

davant el pànic de la crisi i les accions van baixar moltíssim de valor, caient el

Dow Jones un 9%, que és l'índex amb el que es fa un seguiment del valor de

les accions de les 30 companyies industrials més importants dels EUA. I  si

aquestes  el  hi  anava  malament,  tota  l'economia  s'hi  veuria  afectada,  com

veurem.  Que caigui un 9% és una barbaritat, molt gent es va arruinar entre les

multituts  als  carrers  s'escampaven  els  rumors  de  que  s'estaven  suicidant

accionistes.

Diapositiva 15.

Aquesta caiguda de la borsa va fer que els bancs ràpidament apareguessin a

reclamar els préstecs que s'havien contret per comprar accions i la gent que

estava arruïnada, va veure com els bancs els hi  treia la casa i  els deixava

sense res. Per rematar tot això, cinc dies més tard, el 29 d'octubre es va tornar

a donar una venda d'accions massiva. Ara sí que s'estava anant cap al període

que es coneix com La gran depressió, pel nom ja s'intueix que serà una època

de misèria i crisi. 
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Diapositiva 16.

A  la  crisi  de  la  borsa,  li  hem  de  sumar  la  crisi  que  havíem  parlat  de

sobreproducció o superproducció , com li vulgueu dir. L'extensió del taylorisme

va fer que s'acabessin fabricant més productes dels que es podien vendre. I

per  treure's  de  sobre  els  productes  que s'estaven  acumulant  al  magatzem,

havien de baixar els preus. Fent que moltes empreses i fàbriques no pugin fer

front als salaris i costos de producció,  acabin tancant i moltíssim treballadors

es quedin sense feina. Aquest atur o la por a quedar-se parat farà que baixi el

consum, si la gent no té salari, no pot consumir. A més, demanar un crédit no

serà gens fàcil, després de perdre molts diners al no aconseguir recuperar els

diners dels préstecs.

Així, que a  banda de la crisi de la borsa, tota l'economia americana es dirigia

cap a la crisi.

Diapositiva 17.

I  aquesta  disminució  del  consum  que  havia  provocat  l'atur,  encara  en  va

generar  més. Imagineu, jo  treballo a  una fàbrica,  i  com tinc uns diners per

gastar,  doncs  bereno  al  bar  cada  matí,  compro  del  mercat  més  del  que

necessito  i  els  divendres  vaig  amb  la  família  al  restaurant  i  al  cinema.  Si

m'acomiaden, i  recordeu que encara no hi  ha subvenció per estar parat, no

només no podré premetre'n  fer  res del  que feia,  sinó que hauré de fer  mil

filigranes per poder tirar endavant a la dona i als fills. Així que l'amo del bar, de

la parada del mercat o el restaurant perdran tanta clientela que també acabaran

tancant.  Per  això  parlem  d'una  espiral  que  s'autoalimenta,  si  a  mi  em  va

malament econòmicament, no podré consumir del que tu vens, per tant, també

t'anirà  malament  a  tú.  I  així  és  com ràpidament  la  crisi  i  la  misèria  es  va

estendre pels Estats Units.
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Diapositiva 18.

I  la por a la insolvència dels bancs va provocar un pànic bancari,  és a dir,

després de no haver pogut recuperar molts dels préstecs contrets abans de la

crisi, la gent es va començar a preocupar per si els bancs s'arruïnaven, perquè

si feien fallida, els estalvis de la gent es perdrien, sense possibilitat de poder

recuperar-los. Fixeu-vos a les fotos, es veuen cues de gent a Nova York per

retirar els diners el més ràpid possible, i precisament això és el que va acabar

d'enfonsar els bancs.

Diapositiva 19.

D'aquesta  manera  uns 4000 mil  bancs van  fer  fallida  i  amb els  bancs,  els

estalvis de molts milers de persones, que se'n van anar a la ruïna total.  No

podien fer front al pagament de les hipoteques i els bancs que van sobreviure

se les van quedar, fent que la gent hagués de marxar per buscar una nova vida.

I encara es va restringir més el crèdit, si ja era difícil feia uns mesos, ara encara

més. Fent que cada cop hi hagués menys circulació de diners, ja que la gent no

consumia perquè no en tenia. I entre que el banc no et deixava diners i la gent

no  tenia  per  gastar,  la  petita  i  mitjana  empresa  no  podien  funcionar.  La

perspectiva de futur era molt negre.

I es va accentuar més la crisi a la indústria i l'atur no parava de créixer, com

veieu, no parem de dir coses negatives, la situació era fatal.

El  que  dèiem,  la  crisi  alimentarà  la  crisi,  allò  que  us  deia  de  l'espiral  que

s'autoalimenta, i només es fa més gran.

Comentar els links del film “Las uvas de la ira”.

Diapositives 20, 21 i 22.

Fotografies de la Gran Depressió Dorothea Lange. 
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Diapositiva 23.

I que passa quan els EUA, la primera potència mundial entra en crisi? Doncs

que s'estendrà a la resta de països que eren socis comercials d'Estats Units.

Com havia creat un mercat tan gran i molts altres països depenien dels negocis

i  préstecs  amb  els  nord-mericans,  els  hi  acabarà  tocant  la  crisi.  Va  ser

especialment greu a Alemanya, que seguia sent el país més perjudicat per la

guerra.

Diapositiva 24.

Ja des de 1930, i  amb l'objectiu de protegir els productes propis,  el  govern

nord-americà  va  augmentar  el  proteccionisme,  és  a  dir,  augmentant  els

aranzels per als productes estrangers i  així  donar més facilitats al  producte

nacional. Si a un producte que ve de fora li apujes el preu, farà que la diferència

de preu amb el  producte local  sigui  excessiva, i  la gent comprarà abans el

producte de casa, ja que li sortirà més barat. Aquesta mesura però, també va

fer que es notés la crisi a altres països exportadors, ja que, com que no podien

competir amb els preus dels teus socis, notaràs la crisi de seguida. D'aquesta

manera tot  el  comerç internacional  es va  reduir  a  una tercera part  del  que

suposava el 1929. Va ser una crisi econòmica mundial.

Diapositiva 25.

Vídeo que resumeix el temari vist fins ara..

Diapositiva 26.

Ara  la  pregunta  era,  i  com  podem  sortir  de  la  crisi  tornar  a  la  normalitat

econòmica? Ara ho veurem. Les propostes del liberalisme clàssic, que era el

sistema  que  imperava  fins  ara,  es  basava  en  el  lliure  mercat  sense  la

intervenció de l'estat, deia que en temps de crisi, el que s'ha de fer és reduir els

salaris  i  la  despesa  pública  de  l'estat  amb  la  finalitat  d'estalviar.  Però  ara

apareixerà aquest  personatge que ja sabreu qui  és, John Maynard Keynes,
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economista britànic, segurament l'economista més important del segle passat

per  la  seva  teoria  econòmica.  Que  estava  totalment  en  contra  d'aquesta

mesura del liberalisme per sortir de la crisi.

Diapositiva 27.

Keynes considerava que l'austeritat en temps de crisi estava passada de moda.

Diu que sí que servia en una fase inicial del capitalisme, quan encara s'havien

d'amassar les gran fortunes per arribar a ser de la mida de la fàbrica Ford o la

General Motors, ja que són les empreses d'aquest estil les que suposen que

l'economia del país vagi bé o malament en el capitalisme modern. Durant el

capitalisme  clàssic,  reduint  els  salaris,  augmentaves  la  plusvàlua  dels

treballadors. Plusvàlua és un terme de Karl Marx, que seria la diferència de

diners que produeix l'obrer per l'empresari, per sobre de les hores de treball de

l'obrer, molt més mal pagades del que realment produeix. Un exemple, jo tinc

un taller mecànic i jo, que sóc el cap, només m'encarrego d'aconseguir clients i

de dirigir l'empresa, per reparar els cotxes he contractat a dos mecànics a 10

euros l'hora.

Avui han reparat dos cotxes durant les vuit hores de feina, per un que li fallava

el motor, m'ha pagat 500 eu per la reparació i l'altre, que tenia un vidre trencat,

300 euros.  800 euros en total,  pero com he hagut  de pagar  300 euros  en

material nou pels cotxes m'en queden 500, menys 160 dels dos sous diaris dels

meus treballadors, 340. Aquí s'ha produit una plusvàlua, ja que gràcies a la

força de treball dels meus empleats, jo casi sense despentinar-me he conseguit

més del doble del que ha conseguit cadascú. D'aquesta manera, els beneficis

dels empresaris cada cop eren més alts.

Diapositiva 28.

I aquesta és la clau de Keynes, ell diu que en el capitalisme modern la base de

l'economia no era l'acumulació de capital, això ja s'havia fet, sinó el consum. Us

recordeu de l'espiral que autoalimentava la crisi? seria això però a la inversa. Si
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jo tinc feina o un salari digne, podré anar al restaurant, al cinema, etc. I també

afavoriré  l'economia de la resta de la població de la meva ciutat.  Per  això,

perquè aquest consum creixi s'haurà de mantenir aquest circuit de redistribució

de la riquesa. Això vol dir que en un període de crisi on es dona una davallada

del consum generalitzada i l'empresa privada no pot apujar els salaris respecte

el nivell  de vida perquè no té prous diners, se'n haurà d'encarregar un altre

organisme,  l'estat.  Que és  la  gran diferència  amb el  liberalisme clàssic,  on

s'afirmava que perquè l'economia funcionés bé, l'estat no hi havia d'intervenir.

Ara sí, en moments de crisi, l'estat haurà d'intervenir, per bé que el consum no

davalli i s'entri una altre vegada a la crisi.

Diapositiva 29.

Aquí teniu un esquema on es veu molt bé aquesta importància del consum en

el capitalisme modern, l'estat inverteix en l'economia del país, el que es coneix

com a despesa pública i aquesta es finança per dèficit pressupostari, és a dir

que gasten més del que tenen, confiant en que aquesta inversió la recuperaran

gràcies a impulsar l'economia.

Diapositiva 30.

Vinyeta d'estalvia i gasta, per veure clarament la diferència entre el capitalisme

clàssic i el modern.

Diapositiva 31.

I aquestes mesures proposades per Keynes van ser les que van inspirar el New

Deal de Roosevelt, que va ser escollit president dels Estats Units l'any 1932.

Roosevelt era del Partit Demòcrata i gràcies a les reformes del New Deal que

veurem ara, aconseguirà superar la crisi que els governs republicans dels anys

vint no havien sabut fer front.
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Diapositiva 32.

El New Deal defensava la intervenció de l'estat per reactivar l'economia, el que

deia Keynes. Aplicarà diferents mesures econòmiques: ajudes a les empreses

en dificultats,  perquè no hagin d'acomiadar  treballadors o apujar  els  salaris

També es van crear empreses públiques, és a dir de l'estat, amb l'objectiu de

crear més llocs de feina i reduir l'atur. Inclús es van destruir sistemàticament els

estocs agrícoles, és a dir, per bé que els preus tornessin a pujar, si destruïen la

producció que sobrava i no sortia del magatzem, el nivell de producció tornaria

a anar paral·lel al del consum, i se sortiria de la crisi de sobreproducció.

El govern de Roosevelt va establir un fort control sobre la banca, que fins ara

estava posant moltes traves per aconseguir crèdit, ara estarà obligada a donar-

los fàcilment amb tipus d'interès baix i així permetre que la gent pogués tornar

a obrir un negoci o demanar una hipoteca.

I per últim buscava augmentar la capacitat adquisitiva de la població, com? Es

va crear l'any 1935 la Works Projects Administration, una agència que tenia per

objectiu  crear  llocs  de  treball  pels  aturats,  fent  obres  públiques,  Es  van

remodelar i fer 800.000 km de carreteres, construir escoles, estacions de tren,

etc. Va donar feina a molts nord-americans.

Es va introduir als Estats Units per primer cop el salari mínim, i aquest havia de

pujar  si  el  nivell  de  vida  també ho feia,  per  bé  de poder  consumir  amb la

mateixa intensitat. També es va reduir la jornada laboral, entre altres mesures,

en definitiva per fer créixer el  consum i augmentar la qualitat  de vida d'una

població que fins aleshores vivia en la misèria.

Diapositiva 33.

I d'aquesta manera, les mesures del New Deal de Roosevelt van aconseguir

estabilitzar  l'economia  nord-americana.  L'any  1934,  només  un  any  i  mig

després d'aconseguir el càrrec, la producció va tornar als nivells d'abans de la
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crisi de 1929 i l'economia va començar a créixer després de quatre anys de

molt descens.

Diapositiva 34.

Ara  passarem  a  veure  un  tema  apassionant  i  és  aquest  ascens  dels

totalitarismes a Europa. Aquí veurem els dos casos més importants. El feixisme

italià  i  el  nazisme  alemany.  Per  començar,  anem  a  veure  les  causes  del

feixisme a Itàlia.

Si recordeu, Itàlia havia canviat de bàndol durant la I Guerra Mundial. Deixava

el  bàndol  de la Triple Aliança, amb Alemanya i  l'Imperi  Austrohongarès,  per

passar a la Triple Entesa, amb Gran Bretanya,  França i l'Imperi rus. A canvi de

que en cas de guanyar se li  concedissin més territoris dels promesos per la

Triple Aliança. Però la guerra s'ha acabat i només obtindran una petita part del

que se'ls va prometre, només aconseguirien el Trentino, Trieste i Ístria, i  els

italians també demanaven el Fiume i la Dalmàcia, però no va ser així. Aquests

nous territoris no van ser suficient per combatre la crisi que es generarà a la

postguerra. Els italians es van sentir enganyats i estafats per la Triple Entesa,

el bàndol aliat a la II GM, pel que apareixerà un sentiment en contra d'aquests

països.

Diapositiva 35.

A més, la guerra va deixar més de 700.000 morts i uns 500.000 ferits, en un

moment el  que encara no existeix l'estat  del  benestar,  serà molt  dur  per  la

població, que no tindrà dret a una pensió. A més, després dels bombardejos al

nord d'Itàlia, on hi havia la major part de la indústria del país, la van destruir i la

van  deixar  completament  inutilitzada,  pel  que  pràcticament  s'havia  de

començar de nou.

Durant la guerra, també s'havia contret un enorme deute amb els Estats Units, i

ara amb la crisi  de postguerra, es feia molt  complicat tornar els diners a la

vegada que reconstruir el país.
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Moltes de les fàbriques afectades per la guerra i  les terres que van quedar

sense explotar  durant  el  conflicte,  van  passar  a  ser  ocupades per  obrers  i

camperols  socialistes,  que no tenien res a perdre i  veien com el  1917,  els

pobres passaven a governar a Rússia. El socialisme és molt atractiu per la gent

pobre, a l'eliminar-se les desigualtats, i així molt ràpidament, es va estendre el

socialisme per totes aquestes zones que veieu al mapa.

Diapositiva 36.

A  qui  podien  perjudicar  aquestes  ocupacions  de  fàbriques  i  terres?  Als

empresaris, banquers i terratinents, que de cap manera les volien perdre. I com

ho volien evitar? Doncs pagant a grups armats perquè vagin a pegar i lluitar

contra els obrers i pagesos. Entre aquests primers grups violents, trobem els

arditi, els valents, un grup format pels soldats que van combatre a la primera

línia de les trinxeres durant la I Guerra Mundial. Es va mitificar molt la seva

imatge i utilitzaran camises de color negre, simbologia com el culte de la mort i

a l'heroïcitat, també himnes per farcir-se d'elements emocionals, etc.

El cas és que amb el finançament d'aquests grups de matons, es va crear un

clima d'extrema violència a Itàlia i la gent va començar a veure amb bons ulls

que hi hagués grups de gent que s'encarreguessin de tornar la situació a la

normalitat, culpabilitzant de la crisi al moviment socialista. Serà justament aquí,

on apareixerà el feixisme, en aquest clima de violència brutal on serà necessari

un estat fort que pugui fer front al conflicte. Els governs d'aquests 4 o 5 anys no

duraven ni un any sencer, i estaven formats per coalicions de partits liberals. La

gent no confiava en la seva eficàcia. I el socialisme no es va implantar com al

principi pensaven els treballadors.

Diapositiva 37.

I ara això és molt important: el feixisme és una ideologia política sorgida durant

aquest període que acabem de veure, la Itàlia de postguerra. I és una ideologia

que va en contra dels ideals de la Il·lustració, és antiroussouniana.
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Que deia Rousseau? Deia que si la societat és dolenta, és per la desigualtat

que hi havia entre els homes. Introdueix el principi d'igualtat, i sense aquesta

les persones no seran felices.

El feixisme defensarà justament el contrari, és una ideologia que sorgeix com

una  reacció  violenta  contra  el  principi  d'igualtat,  el  que  defensaven  les

democràcies i el socialisme. I la felicitat vindrà per la dominació d'un estat fort.

Sorgeix  d'aquest  intent  dels  obrers  i  camperols  que  estaven  ocupant

il·legalment  les  fàbriques,  esperant  importar  la  revolució  de  Rússia.  Els

terratinents, empresaris i la classe mitjana, temerosa d'una revolució soviètica,

començaran a pensar d'aquesta manera.

Aquesta ideologia es basa en un nacionalisme exacerbat, és a dir exagerat. La

idea de nació serà fonamental pel feixisme, la nació formarà part de la identitat

individual, un individu només té sentit per l'existència de la nació, i si aquest

existeix,  serà per  complir  amb les obligacions que tindrà amb aquesta,  que

donarà  sentit  a  tot.  A més,  aquest  nacionalisme  és  expansiu,  la  nació  és

indivisible però té dret a expandir-se i governar sobre els altres. 

També es basa en l'exalçament de la raça. Com deia, els feixistes no creuen en

la igualtat, defensen la superioritat de la raça nacional, es creuen superiors a la

resta.  Per  tant,  si  no  som iguals? Qui  mereix  governar  sobre  la  resta? Els

millors. Si tu et creus superior a algú, també et creuràs amb dret a manar-li. 

També es basa en un militarisme entès com a element de progrés, la força

militar és la font de tota la seguretat de l'estat. Afirmen que la millor manera

d'arribar a la pau és mitjançant la força i que mentre més forta sigui aquesta

força armada d'un país, més poderosos seran com a nació.

Creuen en la supremacia de l'estat per sobre de la llibertat individual, també de

la  llibertat  política  i  econòmica.  L'individu  no  tindrà  importància,  l'únic  que

importarà és la nació.
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El feixisme va en contra de la raó i els valors de la Il·lustració, es reforçarà amb

aspectes emocionals, és a dir, simbologia que enalteixi les emocions i faci que

la  gent  es  mogui  per  la  passió.  Les  idees  feixistes  es  construeixen  sobre

determinats dogmes irracionals i indiscutibles. Com podria ser la superioritat

d'un líder, la de l'home sobre la dona, el soldat sobre el civil, o la qüestió de les

races  superiors  o  inferiors.  I  aquests  dogmes  s'hauran  d'admetre  sense

discussió o anàlisi. 

I  per últim, el  feixisme es caracteritza pel culte a un líder.  Mussolini  i  Hitler

seran personalitats quasi sagrades, seran una mena de semidéus, el que deien

anava a missa. No es podia criticar cap idea que proposés el  líder,  en cas

contrari,  eres perseguit  i  eliminat.  Aquest  culte  al  líder  es fa  patent  amb la

presència exagerada d'imatges, fotografies, i eslògans per tot arreu. 

Diapositiva 38.

D'aquesta manera, el  model que va inspirar i  va definir tots els moviments i

partits  feixistes d'Europa   és  el  que,  a  Itàlia,  va  fundar Benito  Mussolini.  El

Nazisme serà calcat de l'italià amb un parell  de variacions que veurem més

endavant.

No us ho perdeu, Mussolini havia estat professor de primària i era el nombre 3

del partit socialista italià. De fet, s'havia entrevistat amb Lenin , i aquest va dir

que si acabava triomfant una revolució del proletariat a Europa, segur que seria

liderada per Mussolini. Com veieu es va equivocar bastant.

L'any 1919 organitzarà els  Fasci  italiani  di  combattimento,  us recordeu dels

grups  armats  pagats  pels  terratinents  i  empresaris  que  s'havien  ajuntat  a

Roma? Doncs per donar-lis un vernís i otorgar-lis respectabilitat, Mussolini va

crear aquesta organització, que dos anys més tard comportarà el naixement del

partit nacional feixista.
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Diapositiva 39.

Mussolini convertirà aquests Fasci di combattimento en partit polític I promourà

les idees feixistes des del diari Il Popolo d'Italia. En un inici, la gent no estava

gens a favor. però va començar a veure en el feixisme un mal menor, davant

una possible revolució dels sindicats i dels partits socialistes i comunistes i de

la ineficàcia dels partits de coalició que dirigien el país durant aquests anys de

crisi.

L'any  1922,  davant  una  vaga  organitzada  pel  Partit  Socialista  a  Roma,

Mussolini voldrà donar un cop d'efecte i farà una crida popular perquè la gent

d'acord  amb  les  seves  idees  marxi  sobre  la  capital.  Un  total  de  200.000

camises negres van marxar des de tota Itàlia cap a Roma, amb l'objectiu de

prendre el poder per Benito Mussolini i així ho van conseguir.

Diapositiva 40.

Davant aquell panorama, el rei de llavors, Víctor Manel III, demanarà que formi

govern, segurament per por que esclatés una guerra civil. La implantació de la

dictadura no va ser immediata, durant els primers mesos de la formació del seu

govern (1923), serà el primer ministre però governarà junt amb una coalició de

partits. Aquell any es va aprovar una llei electoral. I en mig d'aquest clima de

crisi, violència i inestabilitat, Mussolini guanyarà les eleccions de 1924 amb un

65% dels vots. Ja us ho he dit abans, la gent ho veia com un mal menor i volia

que s'acabés aquella espiral de violència.

El nombre 1 del partit socialista, Giacomo Matteoti, va ser qui va encapçalar un

moviment  de  crítica  als  actes  de  violència  i  les  pressions  exercides  pels

feixistes. Però va ser segrestat i assassinat, i tot indicava que el responsable

d'aquell crim havia estat Mussolini. Però tot i la crítica popular el rei no el va

treure del govern. Així que Mussolini ja va passar a concentrar-se en silenciar

qualsevol tipus d'oposició. El 1925 va suprimir els partits polítics, els sindicats i

la llibertat de premsa, també va empresonar als líders polítics de l'esquerra. La
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nova onada de violència i repressió va fer que centenars de milers d'italians

haguessin de fugir del país. Ara naixia l'estat totalitari controlat per Mussolini.

Diapositiva 41.

Es donarà un canvi radical en el panorama social, polític i econòmic d'Itàlia, la

transformació va ser total. El Duce es transformarà en un lídet adorat, quasi

diví,  enrecordeu-se d'aquella característica del feixisme. Serà un líder total  i

absolut. Per suposat, també tancarà el Parlament i l'economia passarà a basar-

se en el corporativisme. Aquest sistema econòmic entén la relació entre obrers i

empresaris com una corporació, és a dir, un cos. I es crearen consells paritaris,

amb  representats  dels  treballadors  i  dels  empresaris  per  coordinar  millor

l'economia. En cas d'haver discrepàncies, l'Estat intervindrà perquè s'estabilitzi

la  situació.  I  si  recordeu,  qui  havia  defensat  el  feixisme  i  les  idees

antisocialistes? Els terratinents i empresaris. Mussolini es sentirà en deute amb

ells,  fent  que  incrementessin  molt  més  els  seus  ingressos  que  els  dels

treballadors. Aquest fet és característic del feixisme, els salaris dels treballadors

baixaran  o  es  mantindran  iguals,  tot  al  contrari  que  als  països  on  s'hi

implementin les mesures keynesianes.

I per últim, es va optar per una política natalista, que vol dir això? vol dir fer

polítiques per promocionar i augmentar el ritme reproductiu, ja que després de

la guerra, Itàlia havia perdut 700.000 homes i  s'esperava una generació buida.

Així  que Mussolini,  per  bé d'anar  en aquesta direcció,  va  fer  mesures com

l'impost  a les persones que no tenien fills,  avançar  l'edat del  matrimoni,etc.

També reconsiderarà el paper de la dona, que havia guanyat molts drets a les

democràcies i amb el comunisme, amb el feixisme quedarà relegada a tenir

fills. Conscients de complir aquest paper de repoblar Itàlia pel bé de la nació.

Diapositiva 42.

Però  tot  i  aquests  canvis,  Mussolini  en  cap  moment  va  treure  de  la  crisi

econòmica a Itàlia, estava creixent més la producció que el consum, ja que els
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salaris no pujaven d'acord amb l'increment de preus. També es dirigia cap a

una crisi de sobreproducció. Quan esclati la crisi de 1929 a Nova York, la crisi

econòmica també arribarà a Itàlia, i obligarà a Mussolini a reforçar el control

econòmic del país, intervenint encara més en economia. I junt aquest feixisme

ultranacionalista,  que intentava fer veure als ciutadans que si  col·laboraven,

podien ser autosuficients, sumat a què Itàlia no tenia diners com per importar

gaires productes, forçaran a Mussolini a l'autarquia, què és aquest sistema que

defensa justament això, l'autosuficiència econòmica d'un país, que s'abasteix

dels seus propis productes, evitant en el possible les importacions.

Diapositiva 43.

Vídeo sobre Mussolini.

Diapositiva 44.

L'any 1918, just abans de que acabés la I Guerra Mundial, El kaiser Guillem II,

va  abdicar.  I  en  consequència  es  crearà  una  república,  amb  el  nom  de

Repúbica Democràtica de Weimar. Es va signar una constitució, i aquest nou

govern  serà  el  que  acceptarà,  sota  pressió  internacional,  les  sancions

establertes  en  el  tractat  de  Versalles,  en  la  que  es  fixaven  les  sancions

econòmiques  i  territorials  d'Alemanya.  Van  haver  de  començar  un  govern

davant una crisi brutal, i com no podia ser d'altre manera els hi anirà malament.

Diapositiva 45.

L'any 23 l'economia alemanya col·lapsarà, vivint-se uns anys d'hiperinflació. I

això va ser degut al fet que durant la guerra, la moneda de l'imperi alemany

havia perdut molt valor, ja que per les necessitats de gastar durant el conflicte,

el govern va fabricar un altre moneda per fer front a aquestes necessitats, però

per la urgència que tenien i les presses amb les quals es va crear, no es podia

convertir en or, un fet insòlit a l'època. Totes les emissions de paper moneda

d'un país,  havien d'estar respatllades en or,  precissament per garantir-ne el

valor. Si tu dius que per un gr d'or, has de pagar 1000 francs, sí que tens una
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garantia que els diners que t'estan pagant tenen un valor, però sinó el té, ningú

els voldrà. Les potències guanyadores només volien els goldmarks, que encara

que  estiguessin  devaluats,  es  podien  canviar  per  or,  deixant  l'economia

alemanya ferida de mort i veient-se forçada a fabricar i fabricar més bitllets per

cobrir les necessitats de la seva població, devaluant el papiermark moltíssim de

valor,  com podeu veure  a  la  fotografia.  A més,  s'havien  imprés molts  nous

billets però la producció estava estancada. Com a conseqüència, si hi ha molts

diners circulant però la producció  no augmenta, els articles pujaran de preu, ja

que hi ha més diners circulant per comprar les mateixes coses que hi havia

abans. El problema ve quan no pujen els salaris, ja que es redueix la capacitat

adquisitiva de les persones.

Per exemple, posem que amb aquests 5 euros podem comprar 5 pomes, però

si l'estat multiplica per dos la quantitat de paper moneda i no puja la producció.

Tindrem 10 euros per seguir comprant 5 pomes. Però com el nostre sou només

ens donava per comprar 5, ara, pel mateix preu només podem comprar 2,5

pomes. Els diners han perdut valor.

L'any 1923 el govern de la república de Weimar presidida per Friedrich Ebert es

va veure incapaç de fer front a tots  els deutes que havia de pagar A més,

França i Bèlgica encara no veia aquesta compensació econòmica suficient i va

exigir més diners a Alemanya, En un primer moment Gran Bretanya també va

veure  bé  aquest  increment.  Però  John  Maynard  Keynes,  avisarà  al  govern

britànic  que si  Alemanya quedava molt  ferida,  Gran Bretanya,  un dels seus

socis comercials més importants, en patiria segur les conseqüències. 

Però França i  Bèlgica,  que seguien exigint  més diners,  van acabar  envaint

aquesta zona anomenada conca del Rhur, i per què aquesta zona? Perquè era

el centre més gran de carbó, ferro i acer, i requisant aquesta zona, esperaven

guanyar la diferència que reclamaven. L'ocuparan dos anys, fins a l'acceptació

del Pla Dawes.
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Diapositiva 46.

El  1924  es  va  signar  el  Pla  Dawes,  sobretot  perquè  les  gran  potències

guanyadores,  Gran  Bretanya,  França  i  EUA,  poguessin  recuperar  amb

garanties les sancions imposades, però sense que aquestes desestabilitzessin

encara  més  l'afeblida  economia  alemanya  i  evitar  nous  problemes.  Amb la

posterior  desocupació,  aquesta  mesura  ajudarà  a  que  Alemanya  i  França

tinguin  una  millor  relació.  L'any  següent  se  signarà  el  Tractat  de  Locarno,

destinat  a  reforçar  la  pau  a  Europa,  intentant  que  no  es  tornin  a  repetir

conflictes i es reconeixeran les fronteres de França, Alemanya i Bèlgica, amb

l'obligació a respectar-les.

Així, a poc a poc, s'anirà desinflant la tensió que s'estava tornant a acumular

després  de  la  Guerra,  i  aquesta  estabilitat  política  anirà  acompanyada  de

l'econòmica. Arribaran els feliços anys 20 a Europa. Recuperant els nivells de

producció i consum anteriors a la crisi.

Diapositiva 47.

Fotografies de les cues a Berlín i nens amb estels fetes de diners.

Diapositiva 48.

Ara passarem a veure el nazisme, penso que un dels temes més interessants

del segle passat, per tot el que van suposar, i que serà el principal culpable

que comencés la II Guerra Mundial. Però primer, anem a veure les causes.

A l'acabar la I Guerra Mundial, havien mort uns dos milions de soldats i mig

milió de civils, que junt amb la signatura de l'humiliant Tractat de Versalles, va

despertar  moltes  antipaties  entre  els  sectors  més  conservadors  i  els

excombatents.  Aquests  es  començaran  a  ajuntar  per  parlar  de  la  situació

política d'aquell moment i del que també anava passant a Itàlia. Un d'aquests

grups, es convertirà en partit polític, el NSDAP (Partit Nacional Socialista dels

Treballadors Alemanys), fundat per Drexler a Munich l'any 1919.
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A n'aquella època trobem un jove Hitler de 21-22 anys, que encara que també

descontent amb el govern, va aconseguir feina d'aquest com espia, per infiltrar-

se dins d'aquestes reunions del NSDAP i enviar informació al  govern. Hitler

descobrirà una cosa important, i és que quan parla, l'escolten i es començarà a

sentir  còmode  dins  del  partit.  Enviarà  falsa  informació  al  govern,  que  se

n'adonarà i  l'acomiadarà. Es centrarà en la vida política, escalant posicions,

tantes que en un any,  el  1921, passarà a dirigir  el  partit.  I  farà aportacions

claus, importarà el feixisme d'Itàlia, copiant les idees de Mussolini, crearà les

S.A  (Seccions d'Assalt), un grup armat paramilitar, és a dir, amb la mateixa

estructura de l'exèrcit estatal, però sense ser-ho. 

Si els feixistes vestien els fasci di combattimento amb camisa negra, Hitler els

vestirà de marró, els camises brunes. També haurà de trobar un símbol que

identifiqui la seva ideologia, i triarà l'esvàstica que relacionarà amb la raça ària.

Aquest símbol venia de la Índia, la traducció del sànscrit “svastica”, vol dir bona

fortuna o benestar. Els nazis s'inventaran que aquesta raça ària, de pell blanca,

ulls blaus, cabells rossos, alts i forts provenia de la India, i que amb els anys

arribarien a Europa per instaurar la base de la civilització occidental. Això és

mentida, però la gent, que tenia molt pocs estudis, era molt fàcil d'enganyar, i

cada cop més gent començarà a creure en aquest discurs de Hitler. També

copiarà la salutació romana dels feixistes italians, que significa submissió al

que comanda.

I fixeu-vos amb el nom del partit,  diu nacional socialista, perquè diuen que són

socialistes si justament el feixisme neix com una reacció a aquesta ideologia?

Doncs perquè serà falç, només va ser al principi que el NSDAP es va definir

com un  partit  contrari  al  capitalisme  i  que  oferiria  un  control  estatal  sobre

l'economia, els bancs i crèdits i la propietat privada. Qui defensava aquestes

idees era Feder,  l'economista del  NSDAP per excel·lència,  però Hitler  el  va

anar  apartant  dels  pesos  pesants  del  partit,  acabant  també amb les  seves

idees, que les veia massa soviètiques. Així que el nacionalsocialisme no era

socialista.  I  perquè no ho van canviar? Doncs perquè atreia a més votants,
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molts  votants  socialistes  van  canviar  de  partit  només  per  aquesta  paraula

d'aquí. Penseu que les masses eren molt manipulables, no hi havia accés a la

informació com tenim avui en dia.

El nazisme serà pràcticament calcat del feixisme italià que ja vam veure, però

amb una diferència, i  és que el el  partit  Nazi serà profundament antisemita,

quan  entre  els  primers  fundadors  del  partit  feixista  havien  estat  jueus

empresaris. I per què aquest odi?

Diapositiva 49.

El 1923 Hitler i membres del seu partit intentaran donar un cop d'estat, conegut

com el Putsch de Munich, però fracassaran i Hitler serà empresonat. Durant

aquesta estada a la presó Hitler escriurà el Mein Kampf, llibre on exposarà les

idees principals del nacionalsocialsme. 

Diapositiva 50.

A partir de 1930, la crisi econòmica va impulsar de nou el partit, que va ser

considerat  pels  mitjans  conservadors  com  una  possible  solució  davant  la

inèrcia dels altres partits.  A les eleccions de 1924, 1928, 1930, 1932 i 1933, el

partit  nacionalsocialista  havia  obtingut  10,  12,  107,  196  i  208  diputats,

respectivament.   Explicar el  gràfic.  La gent  ja els veia com l'únic remei per

acabar amb aquell clima de crisi i violència.

Diapositiva 51.

L'any  1933,  Hindenburg,  president  d'Alemanya,  va  anomenar  Hitler  com  a

canceller . Les forces conservadores van decidir, el gener de 1933, d'anomenar

Hitler canceller d'un govern heterogeni i de coalició en el qual els nazis només

tindrien  tres  ministeris.  El  30  de  gener  de  1933,  Hitler  va  accedir  a  la

Cancelleria,  va  jurar  la  Constitució,  però  les  seves  intencions  eren  clares:

convertir la República en un Estat autoritari.

Diapositiva 52.

72



El mes següent, el Reichstag s'incendiarà i els nazis culparan d'aquest accident

als  comunistes,  expulsant-los  del  govern.  Hitler  anunciarà  eleccions el  mes

següent. El març Hitler guanyarà les eleccions en mig d'un clima de violència i

repressió provocat per les S.A, i durant els mesos següents aprovarà una llei

que li atorgava el poder total, eliminant tots els partits polítics i consolidant la

dictadura.  El  1934  Hindenburg  morirà,  i  Hitler  unirà  la  cancelleria  amb  la

presidència, instaurant el III Reich Alemany. El mateix any ordenarà l'assassinat

dels membres més radicals de les S.A i el seu cap Röhm (La nit dels ganivets

llargs), ja que havia començat a oposar-se als mètodes de repressió utilitzats

pels nazis 

Diapositiva 53.

A partir d'aquest moment s'iniciarà una campanya d'adoctrinament i de control

ideològic.  Per  aconseguir  aquest  propòsit  serà  clau  la  figura  de  Goebbels,

ministre  de  propaganda  del  Partit  Nazi.  Establirà  una  censura  brutal  que

acabarà  amb la  llibertat  d'expressió  i  organitzarà,  entre  altres  mesures,  les

joventuts hitlerianes, organitzacions juvenils adoctrinades per la ideologia nazi.

L'educació a les escoles i universitats també serà sotmesa a un control estricte.

Perquè el poble pogués acceptar aquesta política es va utilitzar la propaganda,

que justificava les seves accions. 

Diapositiva 54.

Vídeo sobre l'educació  a Corea del Nord.
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Annex 5. Apunts resumits per als alumnes.

    El període d'entreguerres i l'ascens dels totalitarismes (1919-
1939).

1. Els feliços anys 20?

• 1.1 Un creixement desigual.

Passada la Primera Guerra Mundial, els Estats Units van ser els primers a gaudir d'un

període  de  prosperitat  econòmica,  clarament  beneficiats  pel  desenvolupament  del

conflicte.

Entre  1922  i  1929  el  país  viuria  un  creixement  espectacular,  tant  de  la  producció

industrial  com  de  les  exportacions.  En  canvi,  les  economies  dels  països  europeus

estaven molt debilitades per la guerra. Els seus governs es van haver d'endeutar amb

els Estats Units  per aconseguir sobreviure a la crisi.

D'aquesta manera, els EUA, el 1928 ja produïen quasi el 50% del total de la producció

industrial mundial, i els seus productes envairien progressivament tots els mercats. Per

primer  cop  a  la  història,  els  EUA  avançaven  a  Europa  com  a  primera  potència

mundial.

• 1.2 Els feliços anys 20 als Estats Units.

Va ser  una època d'una  prosperitat  extraordinària.  Es  creaven empreses i  es feien

negocis fàcils. S'amassaven grans fortunes, les quals, malgrat que només afectaven una

petita porció de la població, donaven una sensació de prosperitat generalitzada.

La manifestació d'aquesta opulència a una Europa encara empobrida, en part gràcies a

les pel·lícules procedents de Hollywood, posava per primer cop de moda el sistema de
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vida nord-americà, l'anomenat american way of life.

A  més,  la  producció  augmentava desmesuradament perquè la  gent,  atreta  per  les

grans  campanyes publicitàries i  per les facilitats que va suposar la introducció de la

compra a terminis i els préstecs bancaris a baix interès, va llançar-se a un consumisme

desfermat. 

Els Estats Units s'estaven convertint en el paradís que milions d'emigrants de tot el

món somiaven anar-hi viure.

• 1.3 El triomf de les primeres dictadures.

Després de la I Guerra Mundial, es van  desmembrar els antics imperis europeus i el

parlamentarisme va anar ocupant aquests buits. Però aquest sistema polític, era molt

nou per a molts estats europeus, que estaven acostumats a viure sota el govern d'un

rei o emperador. I justament en aquests primers anys de parlamentarisme, va coincidir

la greu crisi econòmica. A ulls de la població, els nous governs democràtics semblaven

incapaços  de  superar  el  problema  de  la  crisi,  provocant  desconfiança  entre  els

ciutadans i fracturant la societat, marcant dos bàndols polítics.

Per una banda, els  revolucionaris d'Esquerra, sobretot representats pels obrers i els

treballadors, que defensaven una revolució com la de Rússia l'any 1917. I per l'altre, les

oligarquies econòmiques, l'església, els nacionalistes i l'exèrcit, d'idees conservadores

i  confiaven  en  un  estat  més  fort que  el  d'aleshores  per  poder  resoldre  els  greus

problemes socials i econòmics. D'aquesta manera, a diversos estats es donaran  cops

d'estat, instaurant-se una dictadura.

• 1.4 Els feliços anys 20 a Europa.

L'any  1925  es  signarà  el  Tractat  de  Locarno,  destinat  a  reforçar  la  pau  a  Europa,

intentant que no es tornin a repetir conflictes i a reconèixer  les fronteres de França,
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Alemanya i Bèlgica. Aquesta estabilitat política va anar acompanyada de l'econòmica,

començaven els feliços anys vint a Europa.

2. La crisi de 1929.

• 2.1 L'origen de la crisi del 29.

Les  causes de  la  primera  crisi  capitalista  mundial  són  bàsicament  dues:  la

superproducció i l'especulació: 

Sobreproducció:

A partir de 1925, la producció començava a augmentar més de pressa que el consum,

els stocks augmentaven a la vegada que les potències europees s'anaven recuperant de

la guerra.  El  consum quedava reservat a  les classes riques,  ja que existia una  gran

diferència entre els beneficis dels empresaris i els treballadors (el 5% de la població

tenia la tercera part de la renta nacional). Aquesta crisi de sobreproducció també va ser

causada pel desequilibri entre la producció industrial i l'agrícola, aquesta última amb

un creixement més lent, que reduïa la capacitat adquisitiva dels camperols. El  sector

agrari serà el més perjudicat per la quantitat d'estocs sense vendre i la consegüent

caiguda de preus.

Per solucionar aquest fet,  i  poder absorbir la creixent producció es va  estimular el

crèdit, perquè la majoria de les famílies poguessin seguir consumint, i aquest crèdit,

era molt fàcil d'aconseguir. No obstant, la producció seguia creixent molt més que el

consum, provocant una davallada generalitzada dels preus.
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Especulació:

A la borsa dels EUA les accions pujaven i la gent les pagava fos quin fos el valor, ja que

en aquells moments encara es pensava que el progrés econòmic no tenia límit. La falta

de  transparència  informativa també  va  ser  important,  ja  que  els  accionistes  no

coneixien  la  realitat  econòmica  de  les  empreses,  comprant  accions

despreocupadament.  Per últim, la facilitat d'aconseguir un crèdit, com fins aleshores,

qui comprava accions estava fent una inversió segura. Els bancs et deixaven els diners

segurs de què els recuperarien.

• 2.2 El crac del 29.

Després d'unes onades de vendes d'accions l'any 1929. El 24 d'octubre, la  bombolla

especulativa va esclatar. La gent va vendre en massa davant el pànic de la crisi i les

accions van baixar moltíssim de valor, caient el Dow Jones un 9%.

Cinc dies més tard, el 29 d'octubre, es va tornar a donar una venda d'accions massiva, i

ara sí que s'estava anant cap al període que es coneix com La Gran Depressió, marcat

per la crisi i la misèria.

• 2.3 La Gran Depressió.

Moltes empreses i fàbriques no van poder fer front als salaris i costos de producció

després de la crisi,  i  acabaran tancant.  Molts  treballadors es quedaran sense feina

provocant que  baixés el consum.  A més, l'accés al crèdit s'havia restringit molt, els

bancs havien perdut molts diners perquè no havien pogut recuperar  els préstecs de les

accions.

Així, a banda de la crisi  de la borsa i  de la indústria,  tota l'economia americana es

dirigia cap a la crisi.

Uns  4000  mil  bancs  van fer  fallida  i  amb aquests,  els  estalvis  de  molts  milers  de

persones, que es van arruïnar. La perspectiva de futur era molt negre.
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La crisi alimentava la crisi, Estats Units va viure una misèria sense precedents.

• 2.4 La proposta de Keynes.

La proposta econòmica del  liberalisme clàssic, es basava en el lliure mercat sense la

intervenció de l'estat. Afirma que  reduint els salaris i  la despesa pública de l'estat,

s'estalviaria per així superar la crisi.

Keynes considerava que l'austeritat en temps de crisi, estava passada de moda. Diu que

sí que servia en una fase inicial del capitalisme, quan encara s'havien d'amassar les

grans fortunes.

I això és la clau de Keynes, ell diu que en el capitalisme modern, la base de l'economia

no era l'acumulació de capital, això ja s'havia fet, sinó el consum.

Això  vol  dir  que  en  un  període  de  crisi  on  es  dóna  una  davallada  del  consum

generalitzada i  l'empresa privada no pot apujar els salaris respecte el nivell  de vida

perquè no té prou diners, se n'haurà d'encarregar un altre organisme, l'estat. Defensa

l'efecte multiplicador de la despesa pública de l'estat, si l'estat invertia en la creació de

nous llocs de treball, creixeria el consum i s'acabaria superant la crisi.

• 2.5 El New Deal de Roosevelt.

El 1933 Roosevelt serà escollit president dels EUA i aplicarà un programa conegut com

a New Deal, que defensava la intervenció de l'estat per reactivar l'economia, el que

deia Keynes. Aplicarà diferents mesures econòmiques, com ajudes a les empreses en

dificultats, perquè no hagin  d'acomiadar treballadors o apujar els salaris. Es van crear

empreses públiques, és a dir de l'estat, amb l'objectiu de  crear més llocs de feina i

reduir l'atur. Inclús es van destruir sistemàticament els estocs agrícoles, és a dir, per bé

que els preus tornessin a pujar, si destruïen la producció que sobrava i no sortia del

magatzem, el nivell de producció tornaria a anar paral·lel al del consum, i se sortiria de

la crisi de sobreproducció.
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El govern de Roosevelt va establir un fort  control sobre la banca, obligada a facilitar

préstecs a baix interès i  d'aquesta manera reactivar  el  consum de la societat nord-

americana.

El New Deal va aconseguir estabilitzar l'economia del país. L'any 1934, només un any i

mig després de la seva aplicació, la producció va tornar als nivells d'abans de la crisi

de 1929, i l'economia va començar a créixer després de quatre anys de molt descens.

3. L'ascens dels totalitarismes. El cas d'Itàlia.

• 3.1 Les causes del feixisme italià.

Itàlia patirà  molt  durament  la  postguerra,  no  només  havien  mort  700.000  soldats

italians, sinó que els principals  centres industrials havien estat  inutilitzats durant la

guerra, a més d'un gran deute econòmic amb els EUA.

Tampoc va aconseguir els territoris que havien pactat, només aconseguint el Trentino,

Trieste i Ístria, sentint-se enganyada pel bàndol aliat i creant-se un sentiment d'odi vers

aquest.

Moltes de les fàbriques i terres afectades per la guerra que van quedar sense explotar

durant el conflicte, van passar a ser ocupades per obrers i camperols socialistes, que

no tenien res a perdre i veien com el 1917 els pobres passaven a governar a Rússia. El

socialisme  és  molt  atractiu  per  la  gent  pobre,  a  l'eliminar-se  les  desigualtats,  i

s'estendria molt ràpidament per tota Itàlia.

Els  empresaris i terratinents, que de cap manera volien perdre les seves propietats,

van pagar a grups armats per lluitar contra els obrers i pagesos . Entre aquests primers

grups violents, trobem els  arditi, un grup format pels soldats que van combatre a la

primera línia de les trinxeres durant la I Guerra Mundial. Es va mitificar molt la seva

imatge  i  utilitzaran  camises  de  color  negre,  simbologia  com  el  culte  de  la  mort,
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l'heroïcitat i himnes per farcir-se d'elements emocionals, que despertin els sentiments

de la població.

Es va crear un  clima d'extrema violència a Itàlia i la gent va començar a veure amb

bons ulls que hi hagués grups de gent que s'encarreguessin de tornar la situació a la

normalitat,  culpabilitzant de la crisi al moviment socialista. I serà justament aquí, on

apareixerà el feixisme.

• 3.2 Característiques del feixisme.

És una ideologia política sorgida de la Itàlia de postguerra, que s'oposa als ideals de la

Il·lustració, va en contra de les idees de Rousseau.

Rousseau afirmava que si una societat és dolenta, és per la desigualtat que hi havia

entre els homes. Introdueix el principi d'igualtat , i sense aquesta les persones no seran

felices.

El  feixisme defensarà justament el  contrari,  és una  ideologia  que sorgeix  com una

reacció violenta contra el principi d'igualtat, el que defensaven les democràcies i el

socialisme. La felicitat vindrà per la dominació d'un estat fort. Sorgeix d'aquest intent

dels  obrers  i  camperols  que  estaven  ocupant  il·legalment  les  fàbriques,  esperant

importar  la  revolució  de  Rússia.  Els  terratinents,  empresaris  i  la  classe  mitjana,

temerosa d'una revolució soviètica, començaran a pensar d'aquesta manera.

Aquesta ideologia es basa en un nacionalisme exacerbat, és a dir exagerat. La idea de

nació serà fonamental pel feixisme, la nació formarà part de la identitat individual. Un

individu  només  té  sentit  per  l'existència  de  la  nació i  si  aquest  existeix  serà  per

complir  les  obligacions  que  tindrà  amb  la  nació  A  més,  aquest  nacionalisme  és

expansiu, la nació és indivisible però té dret a expandir-se i governar sobre els altres. 

També es basa en l'exalçament de la raça,  defensen la superioritat de la raça nacional,

es creuen superiors a la resta. Per tant, si no som iguals? Qui mereix governar sobre la

resta? Els millors.
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Creu en un militarisme entès com a element de progrés, la força militar és la font de

tota  la  seguretat  de  l'estat.  Afirmen  que  la  millor  manera  d'arribar  a  la  pau  és

mitjançant la força.

El  feixisme va  en  contra  de la  raó i  els  valors  de  la  Il·lustració,  es  reforçarà  amb

aspectes emocionals, és a dir, simbologia que enalteixi les emocions, com podien ser

himnes, banderes, culte a l'heroïcitat i la mort. Les idees feixistes es construeixen sobre

determinats  dogmes  irracionals  i  indiscutibles.  El  feixisme,  que  és  una  ideologia

totalitària, és a dir, que controla tots els aspectes de la vida del país, tant públics com

privats.

Per  últim,  el  feixisme  es  caracteritza  pel  culte  a  un  líder,  Mussolini  i  Hitler  seran

personalitats quasi sagrades, seran una mena de semidéus. Aquest culte al líder es fa

patent amb la presència exagerada d'imatges, fotografies, i eslògans per tot arreu.

• 3.3 Mussolini i el feixisme italià.

Mussolini va organitzar els Fasci Italiani Di Combattimento l'any 1919, els antics grups

armats passaran a ser una organització paramilitar, amb més respectabilitat per part

de la població gràcies a la manipulació política.

L'any  següent,  convertirà  aquests  fasci  di  combattimento  en  partit  polític  (Partit

Nacional Feixista), ja promovent les idees feixistes des del diari  Il Popolo d'Italia. La

gent,  davant  una  possible  revolució  dels  sindicats  i  dels  partits  socialistes,  van

acostumar-se a aquest discurs

L'any 1922, davant una vaga organitzada pel Partit Socialista a Roma, Mussolini voldrà

donar un cop d'efecte i farà una crida popular perquè la gent, d'acord amb les seves

idees, marxi sobre la capital.  Un total de 200.000 camises negres van marxar des de

tot Itàlia cap a Roma, amb l'objectiu de prendre el poder per Benito Mussolini i així ho

van aconseguir.
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Davant  aquest  panorama,  el  rei  Víctor  Manel  III,  demanarà  a  Mussolini  que  formi

govern,  segurament  per  por  que  esclatés  una  guerra  civil.  La  implantació  de  la

dictadura no va ser  immediata, durant els primers mesos de la formació del govern

(1923),  Mussolini  serà el  primer  ministre  però  governarà junt  amb una coalició  de

partits. 

En mig d'aquest clima de crisi, violència i inestabilitat, Mussolini guanyarà les eleccions

de 1924 amb un 65% dels vots. La gent volia que s'acabés aquella espiral de violència.

Giacomo  Matteoti, el nombre 1 del Partit Socialista, va encapçalar un moviment de

crítica  als  actes  de  violència i  les  pressions  exercides  pels  feixistes.  Però  va  ser

segrestat  i  assassinat,  i  tot  indicava  que  el  responsable  d'aquell  crim  havia  estat

Mussolini.

Tot i  la crítica popular, el rei no el va treure del govern. L'any  1925 va  suprimir els

partits polítics, els sindicats i la llibertat de premsa i va empresonar als líders polítics

de l'esquerra. La nova onada de violència i repressió va fer que centenars de milers

d'italians haguessin de fugir del país. Ara naixia l'estat feixista italià.

Radicalment canviarà el panorama social, polític i econòmic d'Itàlia, la transformació va

ser total.  El Duce es transformarà en un líder adorat, quasi diví, tancarà el Parlament i

l'economia passarà a basar-se en el corporativisme. Aquest sistema econòmic entén la

relació entre obrers i  empresaris com una corporació, és a dir, un cos. I  es crearen

consells paritaris, amb representants dels treballadors i dels empresaris per coordinar

millor l'economia. 

Com  a  Alemanya,  i  això  és  característic  del  feixisme,  els  salaris  dels  treballadors

baixaran o es mantindran iguals, tot al contrari que als països on s'hi implementin les

mesures keynesianes.
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Per últim, es va optar per una política natalista, mesures per estimular i promocionar

la reproducció, ja que després de la guerra, Itàlia havia perdut 700.000 homes en edat

reproductiva.

Però tot i aquests canvis, Mussolini en cap moment va treure de la crisi econòmica a

Itàlia.

4. L'ascens dels totalitarismes. El cas d'Alemanya.

• 4.1 Les causes del nazisme:

La crisi econòmica alemanya.

L'any 1923 l'economia alemanya col·lapsarà, vivint-se uns anys d'hiperinflació. Això va

ser degut al fet que per la urgència de gastar durant la guerra, el govern va fabricar un

altre moneda per fer front a aquestes necessitats. Però aquesta no es podia convertir

en or, precisament per garantir-ne el valor. L'estat va infestar d'aquests nous bitllets el

país però la producció no augmentava, produint-se aquesta hiperinflació.

L'ocupació de la conca del Ruhr (1923-1925)  .

L'any 1923, el govern de la república de Weimar, es va veure incapaç de fer front a tots

els  deutes  que  havia  de  pagar.  A  més,  França  i  Bèlgica encara  no  veien  aquesta

compensació econòmica suficient i va exigir més diners a Alemanya.

Alemanya, que  no podia fer front a les quotes, va acabar sent envaïda per França i

Bèlgica, que van ocupar  la conca del Rhur. Aquest territori era el centre més gran de

producció de carbó i acer del país, i si les dues potències requisaven aquesta zona, era

per obtenir la diferència econòmica que reclamaven.

Aquesta  ocupació  va  durar  dos  anys,  fins  a  l'acceptació  del  Pla  Dawes,  mesura
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proposada pels EUA,  que reduïa les sancions econòmiques imposades a Alemanya i la

desocupació immediata de la conca del Ruhr.

Inicis del Partit Nazi  .

En acabar la I GM, havien mort uns dos milions de soldats i mig milió de civils, que junt

amb la signatura de l'humiliant  Tractat de Versalles,  va despertar moltes antipaties

entre els sectors més conservadors d'Alemanya.

Membres  d'aquest  moviment  acabaran  creant  un  partit  polític,  el  NSDAP (Partit

Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys), fundat per Drexler a Munic l'any 1919.

Nazi, serà l'acrònim.

Hitler s'hi adherirà i l'any següent l'acabaria dirigint farà aportacions claus, importarà

el feixisme d'Itàlia, copiant les idees de Mussolini, crearà les S.A (Seccions d'Assalt), un

grup  armat  paramilitar.  També  haurà  de  trobar  un  símbol que  identifiqui  la  seva

ideologia i triarà l'esvàstica, que relacionarà amb la raça ària.  

El 1923 Hitler i membres del seu partit intentaran donar un cop d'estat, conegut com el

Putsch de Munic però fracassaran i Hitler serà empresonat. Durant aquesta estada a la

presó  Hitler  escriurà  el  Mein  Kampf,  llibre  on  exposarà  les  idees  principals  del

nacionalsocialsme.

El nazisme serà pràcticament calcat del feixisme italià, però amb una diferència, i és

que el partit Nazi serà profundament antisemita (antijueu).

4.2 L'ascens del nazisme.

L'any 1933, Hindenburg, president d'Alemanya, va anomenar Hitler com a canceller. El

mes  següent,  el  Reichstag (parlament)  s'incendiarà i  els  nazis  culparan  d'aquest

accident als  comunistes, expulsant-los del govern. Hitler anunciarà eleccions el mes

següent.
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El  març  Hitler  guanyarà  les  eleccions en  mig  d'un  clima  de  violència  i  repressió

provocat per les S.A i durant els mesos següents  aprovarà una llei que li atorgava el

poder total, eliminant tots els partits polítics i consolidant la dictadura.

El 1934 Hindenburg morirà, i Hitler unirà la cancelleria amb la presidència, instaurant el

III  Reich  Alemany  (Imperi).  El  mateix  any  ordenarà  l'assassinat  dels  membres  més

radicals de les S.A i al seu cap Röhm (La nit dels ganivets llargs), ja que havia començat

a oposar-se als mètodes de repressió utilitzats pels nazis.

A  partir  d'aquest  moment  s'iniciarà  una  campanya  d'adoctrinament  i  control

ideològic. Per aquest propòsit serà clau la figura de Goebbels, ministre de propaganda

del Partit Nazi. Establirà una censura brutal que acabarà amb la llibertat d'expressió i

organitzarà,  entre  altres  mesures,  les  joventuts  hitlerianes,  organitzacions  juvenils

adoctrinades per la ideologia nazi. L'educació a les escoles i universitats també serà

sotmesa a un control estricte. Perquè el poble pogués acceptar aquesta política es va

utilitzar la propaganda, que justificava les seves accions.
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Annex 6. Diapositives del PowerPoint.

Diapositiva 1:

Diapositiva 2:
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Diapositiva 3:

Diapositiva 4:
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Diapositiva 5:

Diapositiva 6:
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Diapositiva 7:

Diapositiva 8:
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Diapositiva 9:

Diapositiva 10:
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Diapositiva 11:

Diapositiva 12:
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Diapositiva 13:

Diapositiva 14:
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Diapositiva 15:

Diapositiva 16:
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Diapositiva 17:

Diapositiva 18:
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Diapositiva 19:

Diapositiva 20:
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Diapositiva 21:

Diapositiva 22:
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Diapositiva 23:

Diapositiva 24:
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Diapositiva 25:

Diapositiva 26:
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Diapositiva 27:

Diapositiva 28:
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Diapositiva 29:

Diapositiva 30:
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Diapositiva 31:

Diapositiva 32:
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Diapositiva 33:

Diapositiva 34:
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Diapositiva 35:

Diapositiva 36:
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Diapositiva 37:

Diapositiva 38:
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Diapositiva 39:

Diapositiva 40:
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Diapositiva 41:

Diapositiva 42:
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Diapositiva 43:

Diapositiva 44:
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Diapositiva 45:

Diapositiva 46:
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Diapositiva 47:

Diapositiva 48:
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Diapositiva 49:

Diapositiva 50:
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Diapositiva 51:

Diapositiva 52:
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Diapositiva 53:

Diapositiva 54:
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Annex 7. Examen:

1. Escull dues preguntes de les següents opcions:

a) Què és el feixisme? Explica les seves característiques. 2,5 punts.

b) Quines van ser les causes del crac de 1929? 2,5 punts.

c) Com va arribar Hitler al poder?-2,5 punts.

2. Defineix en tres o quatre línees els següents conceptes de vocabulari: -2,5 
punts.

• New Deal:

• Marxa sobre Roma:

• Goebbels:

• Tractat de Locarno:

• Matteoti:

3. Respon les següents qüestions:

• Descriu el mecanisme de la proposta contracíclica de Keynes. 1,5 punts

• Quin era el factor que considerava que calia estimular? 0,5 punts

• En què es diferenciava de les propostes del capitalisme clàssic? 0,5 punts
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Annex 8. Taula 1. Tallers oferits a Menorca per part de les institucions públiques i privades.

               Prevenció i ciutadania Història Geografia Economia Tecnologia Llengües Biologia E. Física Música H. Art Plàstica

Salut Jove 37 20 3 8 6 3 19 3 1 2 0
Amb B. Lletra 34 9 1 0 4 1 18 3 13 6 4
Obrint Portes 21 8 0 1 1 1 5 3 2 0 0
Viu la cultura 0 5 0 0 1 5 2 1 5 2 1
UIB 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Sa Nostra 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GOB 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
total 96 43 4 12 15 10 50 10 21 10 5



Annex 9. Taula 2. Períodes històrics que tracta l'oferta pública i privada de Menorca.

Prehistòria H. Antiga H. Mitjana H.  Moderna       H.Contemporània
Salut Jove 9 2 1 0 7
A. B. Lletra 5 0 2 1 2
Obrint Portes 5 2 0 0 1
Viu la cultura 1 0 0 0 4
UIB 0 0 0 0 0
Sa Nostra 1 0 0 0 0
GOB 0 0 0 0 0
total 21 4 3 1 14



Annex 10. Taula 3. Edat a la qual van dirigida els diferents tallers d'història.

16 8 6
5 6 6

11 8 6
4 4 2

UIB 0 0 0
1 1 1

GOB 0 0 0
total 37 27 21

ESO(12-14 anys) ESO(15-16 anys) Batxillerat
Salut Jove
Amb Bona Lletra
Obrint Portes
Viu la cultura

Sa Nostra



Annex 11:  Objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació.











Bibliografia.

Mena,B. Nicolau R., Salat L.Tort.P. L'alumne amb TDAH: Guia pràctica per a 

educadors. Adana Fundación.

Currículum d'Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears.BOIB núm. 

73, de 16 de maig de 2015 .

García, M. Gatell, C. Riesco S. GiH. Història. Illes Balears.(Digital)(Aula 3D).

Webgrafia.

Liarte, R. (3-2-18).Tensiones y conflictos.https://leccionesdehistoria.com/4ESO..

(3-2-18).Tema 8:Los años de entreguerras.http://www.sabuco.com/historia.

(6-3-18). L'época d'entreguerres.https://historiata.wordpress.com/4t-eso/

(10-1-18) http://ambbonalletra.ajmao.org/gescursos/tallers.aspx

(10-1-18) http://salutjove.cime.es/

(11-1-18) http://www.obrintportes.org/

(11-1-18) http://www.viulacultura.com/

(12-1-18) http://www.uib.cat/

(12-1-18) https://www.gobmenorca.com/

(12-1-18) http://www.obrasocialsanostra.com/

123

http://www.obrasocialsanostra.com/
https://www.gobmenorca.com/
http://www.uib.cat/
http://www.viulacultura.com/
http://www.obrintportes.org/
http://salutjove.cime.es/
http://ambbonalletra.ajmao.org/gescursos/tallers.aspx
https://historiata.wordpress.com/4t-eso/
http://www.sabuco.com/historia
https://leccionesdehistoria.com/4ESO

