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PLA DOCENT ASSIGNATURA HISTÒRIA 
 

Objectius 
 

� Conèixer els esdeveniments més importants de la història d’Andorra de la 
segona meitat del segle XIX i del segle XX, i establir relacions amb els 
esdeveniments que es produeixen amb la resta de les valls dels  Pirineus i als 
països veïns d’Espanya i França. 

� Interpretar i relacionar els processos econòmics amb els canvis demogràfics i 
sociopolítics que es produeixen en el pas de la societat tradicional a l’Andorra 
moderna. 

 

Continguts 
 
1. La crisi de la societat tradicional als Pirineus. 

1.1. L’ecosistema econòmic - demogràfic de l’alta muntanya: la societat 
tradicional. 

1.2. La revolució industrial a banda i banda dels Pirineus: incidència a Catalunya i 
França 

1.3. La situació política a Andorra en el tornant de segle XIX. 
1.4. El lents canvis polítics i el fracàs de les revolucions a Andorra 
1.5. La primera Guerra Mundial. L’Europa de la dècada dels anys 20 

 
2. L’època de les guerres. 

2.1.  FHASA: la llum al final del túnel. 
2.2. Europa en Guerra: la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. 
2.3. Els refugiats i el comerç de guerres a Andorra. 

 
3. El gran canvi econòmic i demogràfic a Andorra. 

3.1.  La postguerra a Espanya (de l’autarquia al plans de creixement) i a França (la 
IV i la V Repúbliques). 

3.2.  De l’economia primària a l’economia terciària a Andorra. 
3.3.  La població es dispara: la immigració. 
3.4.  Transformacions socials i urbanístiques. 

 
4.  La reforma de les Institucions polítiques 

4.1.  La creació del consell executiu. 
4.2. La Constitució de 1993 
4.3. L’Andorra postconstitucional.  
4.4. L’organització política: L’estat 

4.4.1. Elements de l’estat andorrà 
4.4.2. Estat de dret, democràtic i social 
4.4.3. Composició i funcions del òrgans de l’estat 

 
5. Cultura i Art al segle XX 

5.1.  La creació de la consciència nacional. 
5.2.  El paper de la immigració catalana de la postguerra. 
5.3.  L’evolució de la premsa. 
5.4.  La recuperació del patrimoni artístic i cultural 
5.5.  Noves propostes artístiques. 
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Temporització 
 
Sessions 
presencials 

Continguts Activitats 

1 
Presentació. Visió general. 

Posada en comú de 
coneixements. Forma de treball. 

2 
Unitat 1 

Resolució de dubtes i 
aclariments. 

3 
Unitat 2 

Resolució de dubtes i 
aclariments. 

4 
Unitat 3  

Resolució de dubtes i 
aclariments. 

5 Revisió� Exercici presencial d’avaluació. 
6 

Unitat 4�
Resolució de dubtes i 
aclariments. 

7 
Unitat 5 

Resolució de dubtes i 
aclariments. 

8 Balanç i revisió general. 
Comparació inici. 

Avaluació. 

 
Examen 
 
Es proposaran set preguntes dels quals els candidats n’escolliran  cinc (2 punts cada 
pregunta) 
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