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ESQUEMA-RESUM TEMA 10 – LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)  

EL CAMÍ CAP A 
LA GUERRA  

• Política de força 
d’Alemanya  

- Abandonament de la SDN  
- Annexió del Sarre  
- Remilitarització de Renània  

• Aliances entre Itàlia,  
Alemanya i el Japó  

- Eix Roma-Berlín  
- Pacte Antikomintern  
- Pacte d’Acer  

• Expansionisme de 
l’Alemanya nazi  

- Anschluss (Àustria)  
- Annexió dels Sudets (Txecoslovàquia)  
- Annexió de l’enclavament de Memel  
- Invasió de Polònia  

• Agressions italianes (Abissínia) i japoneses (Manxúria)  
• Feblesa de les democràcies: Conferència de Munic  

FASES BEL.LIQUES  

Victòries de l’Eix 
(1939-1941)  

• Invasió de Polònia (Blietzkrieg o “guerra 
llampec”  
 
• Front europeu 

- Europa septentrional i 
França. Batalla d’Anglaterra 
- Europa de l’Est i els Balcans 
- Campanya de Rússia 

• Al nord d’Àfrica: guerra del desert  
• A Àsia: el Japó envaeix la Xina i agredeix colònies 
europees  

Canvi de signe  
(1941-1942)  

• Incorporació dels EUA al front aliat  
• L’URSS és envaïda i s’uneix als aliats  

Victòries dela aliats 
(1943-1945)  

• Derrota alemanya al front rus: Stalingrad  
• Derrota japonesa al Pacífic: Guadalcanal  
• Avanç aliat al front oest: desembarcament a  
Normandia  
• Ocupació de Berlín  
• Bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki  

EUROPA SOTA EL 
DOMINI NAZI  

• Submissió d’Europa als interessos de l’Alemanya nazi  
• Règim de terror: persecucions i deportacions  
• Extermini dels jueus (Xoà); camps de concentració, Holocaust  
• Es forma una resistència al domini nazi: partisans i maquis  

BALANÇ DEL 
CONFLICTE  

Tipologia de guerra  
• Enorme capacitat militar  
• Guerra total: destrucció de la població civil  
• Política d’extermini de l’enemic  

 
 
 
 

 

Demogràfiques  
• 60 milions de morts  
• 35 milions de ferits  
• 30 milions de desplaçats  

Econòmiques  

• Destrucció econòmica i de les infraestructures 
europees  
• Intervenció de l’Estat  
• Fi de l’hegemonia europea  

Polítiques  

• Caiguda dels règims feixistes  
• Canvis territorials  
• Creació de dues grans àrees al món sota domini 
americà i soviètic  
• Creació d’organismes internacionals (ONU)  

Morals  
• Qüestionament de valors tradicionals  
• Nou concepte de dret internacional  

  


