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Unitat 1: L’Europa de l’Antic Règim 

Alumne/a .......................................................................................................................... 

1.- Marca la resposta més adequada a les següents preguntes. (1 p) 

1.1. Anomenem Antic Règim a: 

a) Societats caracteritzades per tenir una població estancada, una economia agrària 
de tipus feudal-senyorial en pugna amb un incipient capitalisme comercial, una 
societat estamental i un sistema polític absolutista. 

b) Un seguit de revolucions liberal-burgeses que transformen radicalment la societat. 
Iniciades amb la revolució americana (1776-1783) i la revolució francesa (1789-
1799), permeten el canvi de règim: d'una monarquia absoluta, una economia 
feudal, de base agrària i rural, i una societat estamental a una monarquia 
constitucional 

c) Nom amb què els revolucionaris francesos de finals del segle XVIII es referien al 
període a què anava del segle X al XIV i que s’havia transformat, com a 
conseqüència de la recuperació del poder monàrquic, posant fi, a la forma 
d'organització social, política i econòmica que havia caracteritzat l’època medieval i 
va permetre l'aparició de l'Estat Modern.  

d) Sistema de relacions sòcio-econòmiques i polítiques manifestades a Europa 
Occidental des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX., caracteritzada per una 
economia tancada i autosuficient, de predomini agrari i baixa producció, en la que 
els grups socials s'estructuren d'acord amb la possessió de la terra, essent la 
relació senyor-serf la que determina la forma de produir. 

1.2. Què entenem per “domestic system” ?. 

a) Forma de producció industrial apareguda al segle XVIII. Era un taller de 
dimensions considerables, amb un nombre elevat de treballadors, que produïa 
artesanalment productes de consum (p.ex. teixits) o de luxe (p.ex. tapissos) per a 
vendre'ls als mercats internacionals per mitjà del comerç colonial. 

b) Forma de producció industrial que combina camp i ciutat, que consistia a donar 
feina a domicili a les famílies pageses. Un artesà o un comerciant de la ciutat 
encarregava una feina a una família pagesa subministrant-li la primera matèria i les 
eines necessàries; passat un temps recollia la mercaderia, la pagava al preu 
convingut i s'encarregava de comerciar-la pel seu compte als mercats urbans 

c) Tipus d'agricultura caracteritzada per una tecnologia endarrerida, baixa 
productivitat i orientada a l'autoconsum. Es dedicava al policultiu, bàsicament 
cereals. 

d) Sistema urbà de producció artesana controlada pels gremis. Llur control dificultava 

l'augment de la producció i el progrés tècnic i no permetia un marge gaire ampli de 
beneficis. 

1.3. Entenem per Tercer Estat ? 

a) Nom donat, en l'estructura estamental de l'Antic Règim, al grup social que formava 

el conjunt de les forces productives, integrat per la burgesia, les classes populars 
urbanes i els camperols lliures. 

b) En el sistema sorgit a Europa a mesura que anava desapareixent l'estructura social 
medieval en estaments, estrat social els membres del qual són posseïdors del 

capital industrial i financer. 
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c) Treballadors manuals de les ciutats: artesans (oficials i aprenents), obrers de les 
manufactures, personal domèstic i petits oficis 

d) Era el grup més nombrós a l'Antic Règim. La seva condició variava segons la seva 
situació jurídica (serfs i homes lliures) i la possessió o no de la terra (homes lliures 
propietaris i homes lliures arrendataris). La majoria de la pagesia no tenia terres i 
havien de pagar impostos reials, eclesiàstics i senyorials 

1.4. La Il·lustració era ? 

a) El cicle revolucionari burgès iniciat amb la revolució americana (1776-1783) i la 
revolució francesa (1789-1799) i tancat al 1848. 

b) Grup d'economistes de la segona meitat del segle XVIII que consideraven que 
l'agricultura era l'única activitat que podia generar riquesa, i que era necessari que 
la classe que s'apoderava d'aquesta riquesa, la noblesa, fos gravada amb un 
impost únic. 

c) Obra editada l'any 1765. És bàsicament un diccionari enciclopèdic que recull l'estat 
en què es trobava a l'època el coneixement de les ciències, les arts i els oficis. 

d) Moviment filosòfic i cultural que es desenvolupà a Europa a finals del segle XVII i al 
llarg del segle XVIII. Fou a França on tingué més rellevància. La base fonamental 
del moviment era l'ús de la raó i de la lògica per il·luminar tot allò que forma part 
del coneixement humà, el retorn a la natura i la reivindicació del gaudi de la 
felicitat. 

1.5. El pensador que va enunciar el concepte de la separació de poders va ser: 

a) Rousseau, Jean-Jacques 

b) Montesquieu, Charles-Louis de Secondat,baró de 

c) Voltaire, François-Marie Drouet de 

d)  Adam Smith. 

1.6. L’augment de la població a l’Europa Occidental, i especialment a Anglaterra 
al segle XVIII és el resultat de: 

a) Un augment de la natalitat i una caiguda de la mortalitat. 

b) Un augment de la natalitat, mentre que la mortalitat es manté en índexs alts. 

c) Un fort procés de immigració procedent de zones de l’Europa Oriental. 

d) Un augment de la natalitat i un augment de la mortalitat.  

1.7. La declaració de Drets (Bill of Rights –Anglaterra 1689-), va significar: 

a) Garanties davant les detencions arbitràries. Tothom tenia dret a un advocat i es 
garantia la compareixença del detingut davant d’un jutge. 

b) Limitació del poder reial i submissió d’algunes de les seves decisions al Parlament. 

c) Separació dels tres poders de l’Estat (legislatiu, executiu i judicial). 

d) Va consagrar la llibertat de consciència i la tolerància. 

1.8. A quin principi polític associaries la següent definició ?: “el poder emana del 
lliure consentiment de tots els ciutadans expressat mitjançant el vot”. 

a) Sobirania nacional. 

b) Separació de poders. 

c) Limitació del poder reial. 



HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r B Batxillerat 

07/10/2013 

INS ROSETA MAURI Página 3 
 

d) Igualtat davant la llei. 

1.9. El despotisme il·lustrat pretenia: 

a) Adoptar totes les idees del moviment de la Il·lustració per tal de transformar la 
societat. 

b) Reformar econòmicament la societat però mantenint intacte el model estamental i el 
poder absolut. 

c) Proposar un model nou d’organització política i social basat en els principis de la 
llibertat i la igualtat. 

d) Desencadenar una revolució que modifiques les bases socials i econòmiques de 
l’Antic Règim. 

1.10. Els fisiòcrates defensaven: 

a) L’agricultura com a font d’acumulació de riquesa, la llibertat econòmica i la iniciativa 
individual. 

b) L’acumulació de metalls preciosos com a font d’acumulació de riquesa i la 
reglamentació de l’economia per part de l’Estat. 

c) Una política econòmica, encaminada a afavorir l’exportació i a frenar la importació. 

d) L’autosuficiència econòmica amb l’objectiu de mantenir el màxim de control sobre 
l’economia. 
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2.- Llegiu el text i responeu a les preguntes. (3 p) 

“Aquest fet es produeix sempre que un nombre determinat d’homes que vivien en 
l’estat de la naturalesa s’associen per formar un poble, un cos polític, sotmès a un 
govern suprem, o quan algú s’adhereix i s’incorpora a qualsevol govern ja constituït. 
Per aquest fet autoritza la societat o, el que és el mateix, el seu poder legislatiu, a fer 
les lleis en nom seu segons convingui al bé públic o de la societat, i a executar-les 
sempre que calgui la seva pròpia assistència (com si es tractés de decisions pròpies 
seves). Això és el que treu els homes d’un estat de naturalesa i els col·loca dins d’una 
societat civil, és a dir, el fet d’establir en aquest món un jutge amb autoritat per decidir 
totes les disputes, i reparar tots els danys que pugui patir un membre qualsevol 
d’aquesta societat. Aquest jutge és el poder legislatiu, o ho són els magistrats que 
aquest nomeni. Sempre que trobem un nombre determinat d’homes, associats entre 
ells, però sense disposar d’aquest poder decisiu a qui apel·lar, podem dir que 
segueixen vivint en l’estat de naturalesa.  

Resulta, doncs, evident, que la monarquia absoluta, a la qual algunes persones 
consideren l’únic govern del món, és una realitat incompatible amb la societat civil i, 
per això, no pot ni tan sols considerar-se una forma de poder civil. La finalitat de la 
societat civil és evitar i remeiar els inconvenients de l’estat de naturalesa, que es 
produeixen forçosament quan cada home és un jutge del seu propi cas [...] Allà on hi 
ha persones que no disposen d’aquesta autoritat a qui recórrer perquè decideixi 
immediatament les diferències que sorgeixen entre elles, aquestes persones 
segueixen vivint en un estat de naturalesa. I en aquesta situació es troben, cara a 
cara, el rei absolut i tots els qui estan sotmesos al seu règim.  

Quan es parteix del supòsit que aquest príncep absolut reuneix en ell mateix el poder 
legislatiu i el poder executiu sense participació de ningú, no existeix cap jutge ni cap 
manera d’apel·lar a ningú capaç de decidir amb justícia i imparcialitat, i amb autoritat 
per sentenciar, o que pugui remeiar o compensar qualsevol arbitrarietat o dany que 
aquest príncep hagi causat, per si mateix, o per ordre seva. Aquest home, porti el títol 
que porti, tsar, gran senyor o el que sigui, es troba en estat de naturalesa amb els seus 
súbdits i amb la resta del gènere humà. Allà on existeixin dos homes que no tenen una 
llei fixa ni un jutge comú al qual apel·lar en aquest món, perquè decideixi en les 
disputes sobre dret que sorgeixin entre ells, aquests homes continuen vivint en estat 
de naturalesa i sota tots els inconvenients que té”. 

John LOCKE. Dos tractats sobre el govern civil, (1690). 

 

1.- Situa el text en el seu context històric. (0,5 p) 

2.- Quina és la diferència entre estat natural i societat civil segon Locke? (0,5 p) 

3.- Per què explica Locke l’existència del poder polític com a fruit d’un pacte? Entre qui 
s’estableix el pacte que esmenta Locke? (1 p) 

4.- Per què diu l’autor que la monarquia absoluta és una realitat incompatible amb la 
societat civil? (0,5 p) 

5.- Explica a grans trets la Revolució Anglesa del s. XVII i defineix el concepte de 
monarquia parlamentària. (2 p) 


