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Nom alumne:

Data:

1r Trimestre   Els primers del nou mil·lenni (2000-2016)

1) Elaboreu una línia cronològica on hi apareguin els següents fets

2000: Primera majoria absoluta del PP a Espanya (govern de José María Aznar) / Vladimir Putin és
escollit president de Rússia / Psicosi a Europa pel mal de les vaques boges

2001:  Georges W. Bush nou president dels EUA / Atemptats de l’11 S als EUA / Ingrés de la Xina a
l’OMC / Enderrocament del règim dels talibans a l’Afganistan / Apple llença l’iPod / Sony llença al
món la Play Station 2 / Surt a la venda, als EUA, la vídeo consola Xbox de Microsoft /

2002: Guerra a la Costa d’Ivori / Fi de la segona guerra de Textxènia / L’euro entra en circulació a
12 països de la UE / Catàstrofe del Prestige / Atemptat d’Al-Qaeda a Bali

2003: Es desxifra el genoma humà / Lula da Silva president del Brasil / Creació de la xarxa social
Myspace / Pascual Maragall (PSC) president de la Generalitat de Catalunya /   Invasió i guerra de
l’Iraq / Fi de la segona guerra del Congo / Darrers vols del Concorde.

2003-2004: conflicte de Darfur

2004:  Atemptats  de  l’11  M  a  Madrid  /  Aparició  del  web  2.0  /  Creació  de  Facebook  /Fòrum
Universal de les Cultures a Barcelona / La UE incorpora a 10 nous països / Tsunami a l’Oceà Índic /
La sonda Mars Express explora la superfície de Mart / Rodríguez Zapatero (PSOE), nou president
del govern espanyol / Mort de Yasir Arafat

2005:  Atemptats  del  7  de  juny  a  Londres  /  Angela  Merkel  es  converteix  en  la  primera  dona
Cancellera d’Alemanya / L’IRA finalitza la lluita armada / Mort de Joan Pau II; Benet XVI escollit nou
Papa / L’huracà Katrina arrasa la ciutat de Nova Orleans (EUA) / Naixement de YouTube

2006: Independència de Montenegro / Conflictes a Etiòpia, el Txad i el Sudan / Creació del Twitter /
Michelle Bachelet primera dona en convertir-se presidenta a Xile / Atemptat d’ETA a l’aeroport de
Barajas (Madrid) / Raúl Castro succeeix al seu germà Fidel a la presidència de Cuba / Mort del
dictador xilè Augusto Pinochet / José Montilla (PSC) president de la Generalitat de Catalunya /
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2007: Utilització de cèl·lules mare sense utilitzar embrions / Nova vacuna contra la malària / Crisi
de les hipoteques subprime als EUA / Incorporació de Romania i Bulgària a la UE/ Apple Inc posa a
la venda el  seu iPhone / Cristina Fernández és la primera dona en ser escollida presidenta de
l’Argentina / Nicolás Sarkozy president de la República Francesa / 

2008: Declaració d’independència de Kosovo / El banc Lehman Brothers fa fallida / Extensió de la
crisi  financera a nivell  mundial  / Elecció de Barack Obama com a president dels EUA / Dimitri
Medvédev és escollit president de Rússia /  Llançament del Blu-ray de Sony

2009: Mort Michael Jackson (el rei del Pop) / L’OMS declara com a pandèmia la grip A

2010: Rescat de Grècia i Irlanda a la UE / Aparició del primer Ipad / La Xina es converteix en la
segona economia del planeta / Terratrèmol a Haití / Dilma Roussef escollida presidenta del Brasil /
David  Cameron  (conservador),  primer  ministre  del  Regne  Unit  /  Comencen  les  filtracions  de
Wikileaks / Artur Mas (CiU) president de la Generalitat de Catalunya

2011: Inici de la guerra civil a Síria / Un nou estat: Sudan del Sud / Rescat de Portugal a la UE /
Moviment del 15M a Espanya / Primavera àrab / Mort de Bin Laden / Terratrèmol i tsunami al Japó
(accident nuclear a Fukushima) / Entrada de Palestina com a nou estat de l’ONU / ETA anuncia la fi
definitiva de la seva activitat armada / Victòria per majoria absoluta de Mariano Rajoy (PP) /

2012: Intervenció de l’OTAN a Líbia  /  Rescat  bancari  d’Espanya a la UE /  Reelecció de Barack
Obama / Aparició de Whatsapp / Vladimir Putin es converteix per segona vegada en president de
Rússia  /  Noves  eleccions  a  Catalunya,  Artur  Mas  (CiU)  escollit  president  /  François  Hollande,
socialista, president de la República Francesa /

2013: Guerra civil al Sudan del Sud / Rescat de Xipre a la UE / Francesc nou Papa / Mor Hugo
Chávez president de Veneçuela /

2014: Rússia envaeix Geòrgia / Guerra a UcraÏna / Abdicació de Juan Carlos I, Felipe VI nou rei
d’Espanya / Epidèmia d’Èvola / Letònia adopta l’euro com a moneda oficial / Intervenció russa a la
província de Crimea / Dilma Roussef torna a ser escollida com a presidenta del Brasil / Referèndum
per a la independència d’Escòcia / Creació d’Estat Islàmic a parts de Síria i Iraq / Restabliment de
les relacions diplomàtiques entre els EUA i  Cuba / Michelle  Bachelet reescollida presidenta de
Xile /  Referèndum per la independència de Catalunya (9N)

2015: Atemptat islamista contra  Charlie  Hebdo (París)  /  Atemmtat terrorista a  París  (13N. Sala
Bataclan) / Alexis Tsipras (Syriza) primer ministre de Grècia / Reelecció de David Cameron al Regne
Unit / El Tibunal Suprem dels EUA aprova el matrimoni homosexual a tota la nació / Victòria per
majoria relativa del PP a les eleccions de desembre: Mariano Rajoy, president en funcions / Èxode
de  refugiats,  principalment  sirians  cap  a  Europa  /  Eleccions  al  Parlament  de  Catalunya  /  El
Parlament de Catalunya registra la declaració d’inici de la desconnexió amb Espanya /
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2016: Visita de Barack Obama a Cuba / Atemptats islamistes a Brussel·les / Victòria del Brexit al
Regne Unit / Atemptat islamista a Niça / Dimissió de David Cameron al Regne Unit / Intent de cop
d’estat a Turquia / Noves eleccions legislatives a Espanya i nova victòria, per majoria relativa, del
PP / Dilma Roussef apartada de la presidència del Brasil per la corrupció / Dimissió d’Artur Mas i
nomenament de Carles Puigdemont (Junts pel Sí) com a president de la Generalitat de Catalunya /
Acord de pau entre les FARC i el govern de Colòmbia (24 d’agost)

2) Vocabulari bàsic
Mundialització / Globalització / Centre – perifèria / Desenvolupament – subdesenvolupament /
Deute extern / Revolució científica i tècnica / Autopistes de la informació / Feminisme / Cultura
de masses / Índex de desenvolupament humà (IDH) / PIB (Producte interior  brut)  / PIB per
càpita / Refugiat / Desplaçat / Emigrant econòmic / Asilat / Repatriat /
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