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Sèrie 1 
 
 
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat dels exàmens per a majors de vint-i-cinc anys és comprovar, d’una banda, el grau 
de coneixement sobre una matèria, en aquest cas història, i, de l’altra, la competència i 
destresa en les capacitats de raonament, d’exposició, de síntesi, de redacció i totes aquelles 
que són necessàries per començar una carrera universitària. 
La correcció de l’examen, per tant, ha de tenir en compte aquests dos paràmetres: incloure 
com a criteris de valoració tant el coneixement del que es pregunta com la manera com es 
respon i s’exposa, no valorant-ho per separat, sinó en conjunt, lligat, de manera harmònica. En 
definitiva, comprovar quin grau de maduresa intel·lectual té la persona que s’examina i corregir 
la prova en funció d’aquest fet. 
Pel que fa al coneixement històric, el corrector ha de valorar, segons el seu criteri i com a 
expert, de quina manera l’examinand respon uns quants elements que caracteritzen el fet 
històric que es demana, com el situa cronològicament, com n’exposa els trets principals i com 
sap descobrir el joc de les causalitats i la lògica dels esdeveniments. 
Però, a més, ha de valorar, alhora, si l’examinand ha entès el que se li pregunta, de quina 
manera expositiva i raonada respon i quin grau té de coherent, clar i concís l’examen com a 
text. 
Per tant, i com a criteris de correcció, volem apel·lar a la reconeguda capacitat de l’examinador 
per actuar d’una manera lliure per tal de ponderar tots aquestes reflexions i plasmar-ho en la 
valoració que faci de cada un dels exàmens. 
La prova té dues parts. La primera part parteix d’un fet contemporani i cal que respongui les 
preguntes que es fan. El criteri és que conegui un tema actual i la seva base històrica. La 
segona part l’examinand només pot contestar tres de les cinc preguntes de l’examen.  
En cap cas heu de corregir i valorar si n’hagués respòs més de tres. Creiem que com a criteri a 
seguir, en aquest cas, seria la d’anar corregint fins arribar a la tercera i deixar les altres dues o 
una de més sense nota.  
 
 
PRIMERA PART 
 
Llegiu els textos A i B i responeu a les tres preguntes següents (4 punts) 
 
1) Digueu dos aspectes fonamentals de què tracta el text A. (1 punt) 
 
L’examinand pot referir-se a les moltes conclusions que va comportar el Congrés de Berlín 
sobre la colonització i ocupació d’Àfrica. Creiem que en el text s’hi poden comprovar dues de 
molt rellevants. Primer, el de mantenir l’autoritat mitjançant l’ocupació efectiva del territori. 
Segona, la de vetllar en la preservació dels pobles natius tot afavorint el seu benestar moral. La 
primera forma part de les resolucions que asseguraven la permanència de les grans potències 
colonials i, la segona, s’hi expressa una de les contradiccions històriques del colonialisme 
africà, el fet d’entendre el benestar del pobles africans amb l’explotació, el menyspreu a les 
seves estructures polítiques, socials i culturals, i la introducció de la cultura i el pensament de 
“l’home blanc” com a sinònim de civilització. 
 
Puntuació: si només posa un aspecte la puntuació no pot pujar mai de 0,5. 
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2) Digueu dos aspectes fonamentals de què tracta el text B. (1 punt) 
 
El text es refereix als processos de descolonització africana a partir de la  segona meitat del 
segle XX. L’examinand pot extreure’n molts aspectes fonamentals del text perquè n’hi ha molts 
més que dos. Però pel sentit de l’escrit apareix com a rellevant l’arbitrarietat de les fronteres 
dels nous països, l’organització dels nous estats fent prevaldre unes estructures burocràtiques i 
administratives al marge de la realitat social, l’adopció d’unes polítiques econòmiques i socials 
contradictòries amb les tradicions pròpies i, en definitiva, la nacionalització i l’estatització d’uns 
territoris amb una estructura tribal i cultural diferent. 
 
Puntuació: si només posa un aspecte la puntuació no pot pujar mai de 0,5.     
 
3) Assenyaleu tres causes que van conduir a l’imperialisme en l’època contemporània i 
comenteu alguns dels problemes que va comportar la descolonització en general, i a 
Àfrica en particular. (2 punts) 
 
Aquesta pregunta pot ser contestada de moltes maneres i, ben segur, que l’examinand 
utilitzarà arguments de les altres dues preguntes anteriors. En aquest sentit la repetició està bé 
mentre el corrector vegi que la resposta està ben argumentada i ben seqüenciada. La pregunta, 
però, parla que s’assenyalin tres causes  que porten a l’imperialisme en general, no només 
africà. En aquests sentit, qualsevol resposta que tingui en compte les causes que se solen 
esgrimir –les econòmiques, les polítiques, les culturals i les estratègiques- poden ser valorades 
positivament. Quant el segon element, també la pregunta deixa un camp molt obert. Es tracta 
de parlar del neocolonialisme, de la mala articulació territorial de molts països nous amb 
fronteres fictícies, dels conflictes interiors polítics deguts al buit de poder i l’aparició de la 
militarització de la política paral·lela a la manca de cultura democràtica, del flagell de la guerra 
freda que comportarà l’alineament dels nous països a les grans potències i tants d’altres 
aspectes.  
 
Puntuació: si només s’assenyalen dues causes, la puntuació no pot pujar mai d’un punt. Si 
només se n’assenyala una, la puntuació no pot ser més de 0,5 punts.    
 
SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cadascuna) 
 
1) Un règim polític liberal es basa en la separació de poders. Digueu què significa aquest 
principi polític i per quins motius es va formular. 
 
La “separació de poders” significa la divisió del poder entre el poder legislatiu, el poder judicial i 
el poder executiu. L’examinand ha de poder distingir això, explicar si s’escau que significa cada 
poder d’aquest i referir-se als motius que van fer que es formulés doctrinalment: la convicció 
des dels pensadors il·lustrats i enciclopedistes que la naturalesa del poder absolutista, en boga 
en aquell moment històric, s’anul·laria des del moment que aquest poder es pogués dividir en 
tres esferes que, harmònicament, es vigilessin i fossin independents. Aquesta proposició 
política va estar en la base del liberalisme polític des del primer moment i es va posar en 
funcionament, més o menys bé, en els processos revolucionaris de la independència dels 
EEUU i de la revolució francesa. A partir d’aquells instants la separació de poders ha format 
part intrínseca de qualsevol projecte democràtic que té validesa quan es dóna conjuntament 
amb d’altres trets definidors. 
 
Puntuació: caldria tenir en compte que el grau de valoració de la pregunta seria màxima si es 
donen en la resposta els referents històrics del liberalisme quan va formular aquest principi 
jurídico-polític. Enumerar els tres poders només i dir que són només podria ser valorat com a 
màxim un punt. 
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2) Un règim polític liberal es basa en la separació de poders. Digueu què significa aquest 
principi polític i per quins motius es va formular. 
  
Hitler en el seu llibre doctrinari Mein Kampf ja va mostrar el seu antisemitisme i el seu racisme. 
Pel nazisme la identitat nacional tendeix a construir-se des de consideracions racials i des 
d’una voluntat d’afirmació envers els elements febles de la pròpia nacionalitat o, més encara, 
front els pobles veïns, considerats inferiors i enemics. L’antisemitisme i aquesta ideologia va 
portar al que es va anomenar “la solució final”, l’aniquilament dels jueus a Alemanya i a d’altres 
parts de l’Europa ocupada, la qual cosa va dur a l’holocaust que és la posada en pràctica 
d’aquest pla. Aquest terme va ser encunyat per Adolf Eichmann. 
 
Puntuació: caldria tenir en compte que el grau de valoració de la pregunta seria màxima si 
s’expliquen els conceptes i es fa referència a l’Holocaust o a la solució final com es 
denominava. Definir els conceptes i dir que són només podria ser valorat com a màxim un punt. 
   
3) Expliqueu què és la guerra freda i situeu-la cronològicament. 
 
La Guerra Freda es refereix al conflicte político-ideològic que té lloc des de la fi de la Segona 
Guerra Mundial, el 1945, fins a la caiguda del Mur de Berlín, el 1989, i la caiguda de la URSS, 
el1991, entre el bloc occidental i capitalista liderat pels Estats Units i el bloc oriental i comunista 
liderat per la Unió Soviètica. La denominació de guerra estaria formulada perquè va significar 
un enfrontament a tots nivells, ideològic, polític, econòmic, social, militar, tecnològic, 
propagandístic i esportiu, mentre que era qualificada de freda perquè els dos principals 
contrincants no es van enfrontar mai directament. Aquestes grans potències es van limitar a 
actuar com a eixos d’influència sobre el poder de molts països al món que es convertien en 
satèl·lits i aliats d’ells. Llavors serien en el marc territorial d’aquests països on tindrien lloc els 
enfrontaments armats –“guerra calenta”- derivats de l’antagonisme entre els principals. A partir 
d’aquestes consideracions l’examinand pot posar o no exemples de conflictes històrics on es 
posi de manifest aquesta guerra freda.  
 
Puntuació: el grau de valoració de la pregunta seria màxima si s’explica el concepte de manera 
clar i es situa cronològicament. Només explicar una de les dues casos seria un punt. A partir 
d’aquí el corrector anirà valorant la  redacció, la contextualització, els exempes que pugui posar 
per ampliar o rebaixar la nota. . 
 
4) Indiqueu si les afirmacions següents sobre la Primera Guerra Mundial són vertaderes 
o falses. 
 vertadera falsa 
La Primera Guerra Mundial va durar de 1914 a 1924  X 
Gran Bretanya no va participar en aquesta guerra  X 
Alemanya i Àustria eren dos països aliats en aquesta guerra. X  
L’ultimàtum d’Àustria sobre Sèrbia després de l’atemptat de Sarajevo 
és el detonant de la guerra. 

X  

L’Imperi turc va participar en la guerra al costat d’Alemanya i d’Àustria. X  
 
Puntuació: l’enumeració correcta dels esdeveniments serien els dos punts i amb un d’equivocat 
seria un punt. A partir d’aquí no es valoraria la pregunta. 
 



 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 2014 
 

Criteris d’avaluació
Història contemporània 

Pàgina 4 de 4 

5) Relacioneu cada personatge amb un dels fets històrics següents i escriviu el número 
corresponent en les caselles de la columna de la dreta. 
 

1 Robespierre 4 Presidència argentina 
2 Harry Truman 5 Guerra de l’Iraq 
3 Iossif V.D. Stalin 1 Revolució Francesa 
4 Juan Domingo Perón 3 Guerra Freda 
5 George W.Bush 2 Bomba atòmica d’Hiroshima 

 
Puntuació: l’enumeració correcta dels personatges serien els dos punts i amb un d’equivocat 
seria un punt. A partir d’aquí no es valoraria la pregunta. 
 
 


