
 
  

                                                                                                  

NOM de la formació:  Entendre els conflictes del món 
 

Curs d’història i geopolítica per explicar els conflictes del segle XXI  
 

Formadora: Rubén Molina. Graduat en Història, Màster en Història contemporània i Món 

Actual (cursant), Màster en formació de professorat per a secundària i batxillerat.  
 

Dies i hores: Dijous de 18:30 a 20 hores 
 

Objectius Continguts a treballar 

Curs per a tots el públics. 
Pensat per poder desenvolupar 
els conflictes del món de forma 
entenedora per a gent no 
especialitzada ni en història ni 
geopolítica.  

Majoritàriament centrat als conflictes del pròxim orient, un dels 
escenaris del món on els grans poders mundials i regionals combaten 
per la hegemonia i el control dels recursos naturals. 

S’explicarà l’origen dels conflictes i guerres que hi ha en l’actualitat, a 
través d’una contextualització sobre la història de cada estat, quins 
protagonistes hi ha, resum sobre nacionalitats, ideologies, religions, 
ètnies, etc. 

 

Nombre de sessions i durada: 10 sessions de 1’5 hores. 

Hi ha la possibilitat de fer tot el curs o només les sessions que interessin. 
Grandària màxima del grup: 20 persones 

Continguts de cada sessió: 

• Sessió 1 – Presentació del curs i l’escenari geopolític mundial, aliances i blocs 

• Sessió 2 – Situant-nos a Orient mitjà. Explicació de les religions 

• Sessió 3 – Orient mitjà: Palestina, origen de l’incendi 

• Sessió 4 - Orient mitjà: Turquia i Kurdistan 

• Sessió 5 - Orient mitjà: Iràn i Iraq 

• Sessió 6 - Orient mitjà: Guerra de Síria, el taulell de joc militar 

• Sessió 7 – Nord d’Àfrica: Egipte i Líbia 

• Sessió 8 – Orient mitjà: La península del petroli, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Qatar i Iemen 

• Sessió 9 - Índia i Pakistan, de la descolonització a la bomba nuclear 

• Sessió 10 – Tancament del curs 
Metodologia:  
Curs participatiu i flexible. Que es podrà adaptar a les necessitats i interessos de les participant. A través de 
les explicacions del professor, lectures i altres activitats les persones que facin el curs podran arribar a 
entendre una part de les dinàmiques que mouen el món. 
 

Infraestructura necessària: 

Una sala o aula amb capacitat per a les participants. Que disposi de taules i cadires per les usuàries, un 
projector i espai d’escriptura visual, en format pissarra o altres. 

Activitat   
XIC 
 X 


