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Sèrie 3 
 

 
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat dels exàmens per a majors de vint-i-cinc anys és comprovar el grau de coneixement 
sobre una matèria, en aquest cas història, i la competència i la destresa en les capacitats de 
raonament, d’exposició, de síntesi, de redacció i de 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 ponderar totes 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 i la seva base històrica. La segona part 
l’examinand només pot contestar tres de les cinc preguntes de l’examen i en cap cas corregir i 
valorar 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 
 
1. Digueu quin fet econòmic rellevant es desprèn de l’anàlisi de la taula anterior. (1 punt) 
 
El fet econòmic rellevant que si observa és el creixement del sector no estatal en la producció 
industrial xinesa entre 1980 i 1995 respecte l’estatal, la qual cosa vol dir que el sector no lligat a 
l’estat va augmentant la producció fruit de la liberalització industrial i la vinguda d’inversions i 
tecnologia de fora cap a empreses privades. I aquest fet s’emmarca en les reformes profundes 
de la política econòmica xinesa, que forma part del viratge estratègic del Partit Comunista 
Xinès després de la mort de Mao, consistents en assegurar la modernització i el creixement 
econòmic a partir de la gradual liberalització interna del sistema econòmic i una política 
d’obertura cap a l’exterior per atraure capital i tecnologia . 
 
Puntuació: si diu el fet econòmic rellevant és el punt. Si fa consideracions generals encertades 
sobre el canvi econòmic xinès i la industrialització es pot posar 0,5. Qualsevol generalització 
sobre la capacitat productiva xinesa o la introducció de molts productes xinesos al món, sense 
cap mena de relació amb el quadre estadístic no es podrà puntuar. Només la reproducció 
escrita en text dels valors numèrics de l’estadística tampoc es valoraria. 
  
2. Indiqueu a quin fenomen històric fa referència el text i comenteu-lo breument. (1 punt) 
 
La crònica de La Vanguardia tracta dels esdeveniments de la plaça de Tiananmen de Pequín 
(Beijing) de 1989 amb la revolta estudiantil que, finalment, va ser esclafada per la policia i 
l’exèrcit. Les raons de la revolta van ser les contradiccions entre el liberalisme econòmic que 
s’estava produint al país amb l’immobilisme de l’esfera política. Les reclamacions d’una 
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obertura política corrien paral·leles al canvi profund de l’estructura econòmica i social de la 
Xina, amb una nova generació que plantejava reformes estructurals també en els món polític i 
de representació institucional, cosa que no podia acceptar el Partit Comunista Xinès malgrat el 
pragmatisme del líder d’aquells moments Deng Xiaoping.  
 
Puntuació: si posa que la crònica tracta de les protestes de la plaça de Tiananmen i com van 
acabar i mostra la contradicció entre creixement econòmic i reivindicacions sobre obertura 
política seria el punt. Si només posa l’aspecte de la protesta i com va acabar podria ser 0,5. 
Qualsevol generalització sobre la política xinesa descontextualitzada no puntuaria.   
 
3. Expliqueu breument la història de la Xina després de la mort de Mao Zedong (1976) i 
assenyaleu dues característiques que marquin l’evolució d’aquest país a partir dels anys 
vuitanta del segle xx. (2 punts) 
 
Mao va morir el 1976 i, a partir d’aquell moment, l’evolució de la Xina es va caracteritzar per un 
retorn al pragmatisme simbolitzat pel líder Deng Xiaoping, que ja havia mostrat les seves 
diferències amb el Gran Timoner abans de posar-se en pràctica la Revolució Cultural, veritable 
procés de radicalització maoista. Un cop mort el líder és va iniciar un procés d’abandonament 
dels principis maoistes, tot i que es va seguir respectant les aportacions del líder històric de la 
revolució. S’han demanat dues característiques de l’evolució de la Xina des dels anys vuitanta 
que corresponen, primera, a la transformació econòmica i, la segona, a l’immobilisme polític. 
Pel que fa l’economia ens referim als objectius d’eficàcia econòmica i de modernització del 
sistema econòmic xinès, amb una profunda liberalització i una obertura cap a l’exterior. Si ens 
referim al immobilisme polític, cal assenyalar que l’estructura del poder mai ha qüestionat 
seriosament els fonaments del sistema polític. Després de la mort de Mao, es va produir una 
renovació de la direcció del Partit, amb la incorporació de nous i més joves dirigents i es va 
plantejar una tímida crítica sobre alguns aspectes de la política de Mao, però sense qüestionar-
se el conjunt de la seva obra, ni molt menys els fonaments del sistema polític de partit únic. 
Naturalment hi ha d’altres aspectes, que estan relacionats amb aquests, però que els 
examinands podrien plantejar de manera autònoma com, per exemple, els canvis socials. La 
Xina, a partir de la mort de Mao, ha conegut una profunda transformació en el teixit social, amb 
l’increment de sectors enriquits o de classes mitjanes arran del creixement econòmic, i uns 
canvis profunds en la relació entre la població agrària i la població industrial. Alhora, el procés 
d’urbanització ha estat en els darrers anys molt fort amb un augment de la població de ciutats 
com Xangai i la capital Beijing. També hi ha aspectes de transformació radical en la política 
internacional. La Xina va passar d’una peculiar situació d’aïllament i d’intervencionisme regional 
durant la guerra freda, al reconeixement internacional, d’obertura cap a l’exterior i amb la seva 
diplomàcia de dos sentits: l’un d’econòmic, amb la col·locació d’excedents monetaris que s’han 
dedicat a comprar deute sobirà de molts països o a fer inversions en diferents zones del món, i 
l’altra de polític, essent un país que controla aspectes de la geopolítica mundial i que forma part 
de manera intensa d’organismes internacionals i de grups de potències mundials.  
  
Puntuació: si s’assenyalen dues característiques de manera encertada on es pugui comprovar 
aquesta ambivalència econòmica i política serien els dos punts. Si només es refereix a 
aspectes econòmics es podria considerar la forquilla entre el 1,5 i 0,5 depenent de la manera 
en què està explicat i redactat. Si només posa el tema polític seria la forquilla entre 1 i 0,5 
també dependent de la manera que es faci. Si són generalitzacions sobre la Xina o només es 
posen comentaris sobre l’economia en funció dels comerços xinesos d’aquí o el fet que tots els 
productes són “made in china”, i es fa de manera barroera, la puntuació serà un zero. 
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SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cadascuna) 
 
1. Durant la Primera Internacional es va plantejar un enfrontament entre Karl Marx i 
Mikhaïl A. Bakunin. Expliqueu sintèticament quin va ser l’element ideològic principal de 
controvèrsia que ha marcat les diferències entre el marxisme i l’anarquisme. 
 
En el marc de la Primera Internacional es va produir l’enfrontament entre Marx i Bakunin. A part 
de moltes qüestions, caldria que l’examinand explicités l’enfrontament per la manera diferent de 
veure l’organització i la disciplina interna en el si de la Internacional, i la diferent i contraposada 
visió de l’activitat política i sobre l’estat, defensada pel socialisme i rebutjada per l’anarquisme. 
 
Puntuació: el grau de valoració de la pregunta serien 2 punts si s’explicita concretament la 
diferència entre les doctrines polítiques enfrontades en el si de la Internacional. Si es posen 
vaguetats sobre l’anarquisme o el marxisme sense concretar sintèticament el que es demana 
es pot posar 1 punt. Si es parla d’una altra cosa, per exemple centrar-se només el moviment 
obrer o en les condicions laborals del proletariat, no es puntuarà. 
 
2. El règim polític de Benito Mussolini es considera feixista. Enumereu cinc 
característiques significatives d’un règim feixista com l’italià. 
  
De 1922 a 1943 va governar Mussolini Itàlia i el seu règim feixista es podria caracteritzar de 
moltes maneres: culte a la personalitat, repressió, estat dictatorial i totalitari, formació d’un 
entramat institucional i de lleure dirigit, paper central del partit feixista; colonialisme; 
anticomunisme i tants d’altres. O es pot enfocar de manera més ideològica ressaltant que és un 
règim polític que trenca amb el sistema democràtic representatiu i parlamentari mitjançant l’ús 
de formulacions corporativistes i estatistes; que l’Estat, com a representació de la Nació, es 
intervencionista en l’economia, en la política i en la vida social; que apareix una jerarquització 
de dalt a baix que parteix de la preeminència del líder, del cabdill; que com a filosofia política, 
pretén la superació del conflicte de classes, així com del debat entre capitalisme i socialisme; 
que es tracta d’un pensament totalitari que situa l’individu explícitament sotmès a una moral i a 
una actuació col·lectives, que es justifiquen com a destil·lació de la vertadera ànima del poble 
nacional i la seva missió a complir al món; que la identitat nacional tendeix a construir-se des 
de consideracions racials i d’una voluntat d’afirmació envers els elements febles de la pròpia 
nacionalitat o, més encara, front els pobles veïns, considerats inferiors i enemics. 
 
Puntuació: si es posen cinc elements que siguin definidors es donen els 2 punts. Si n’hi posa 
fins a tres ben plantejats es posa 1. Cal destriar i no comptar aquelles característiques que 
siguin sinònimes o que vulguin dir el mateix. Si es parla vagament del feixisme i està mal 
redactat la pregunta no es puntuarà.  
  
3. Assenyaleu tres conflictes de la Guerra Freda, fenomen històric de relacions 
internacionals que va tenir lloc des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la 
caiguda del mur de Berlín, i expliqueu-los sintèticament. 
 
La llista de conflictes de la Guerra Freda es nombrosa. Es podria consignar qualsevol conflicte 
que signifiqués un enfrontament a tots nivells (ideològic, polític, econòmic, social, militar, 
tecnològic, propagandístic o esportiu) entre els dos blocs hegemònics. Les grans potències van 
actuar sobre molts països del món que es convertiren en satèl·lits i aliats d’ells, i serien els 
territoris d’aquests països on tindrien lloc els enfrontaments armats –“guerra calenta”- derivats 
de l’antagonisme entre els principals. La Guerra de Corea, la crisi dels míssils cubans, la guerra 
del Vietnam, intervenció a Nicaragua, la construcció del Mur de Berlín, i molts d’altres en serien 
exemples.  
 



 
 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2016 
 

Criteris d’avaluació 
Història contemporània 

Pàgina 4 de 4 

 

Puntuació: el corrector ha d’actuar amb un gran coneixement i discernir si els exemples que 
proposa l’examinand corresponen a episodis de la guerra freda en un sentit ampli. La tria dels 
exemples de la tensió bèl·lica, la redacció i la contextualització poden ampliar o rebaixar la 
nota. Si es posen tres exemples i s’expliquen breument seria els 2 punts. Si en posa dos o un la 
puntuació aniria d’1 a menys. Si s’explica només què és la Guerra Freda sense posar exemples 
i es fa bé, podria ser 0,5 de puntuació.  
 
4. Indiqueu si les afirmacions següents sobre la Segona Guerra Mundial són vertaderes o 
falses. 

 vertadera falsa 

Stalin va morir en el transcurs de la Segona Guerra Mundial i va ser 
substituït per Khrusxov al capdavant de la URSS 

 X 

El Japó no va participar en aquesta guerra  X 

Alemanya i Itàlia eren dos països aliats en aquesta guerra. X  

La guerra comença l’1 de setembre de 1939 amb la invasió de Polònia 
per part de les tropes alemanyes. 

X  

L’exèrcit alemany nazi va ocupar París. 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. 
 
5. Relacioneu cada personatge històric d’una columna amb un dels esdeveniments 
històrics de l’altra. Per fer-ho, escriviu el número corresponent en les caselles de la 
columna de la dreta. 
 

1 Mahatma Gandhi 4 Unificació italiana 

2 Winston Churchill 5 Tercera República francesa  

3 Nikita Khrusxov  1 Independència de l’Índia 

4 Comte de Cavour 3 Crisi dels míssils a Cuba 

5 Alfred Dreyfus 2 Segona Guerra Mundial 

 
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. 
 
 


