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Sèrie 1 
 

 
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat dels exàmens d’història contemporània per a majors de vint-i-cinc anys és 
comprovar el grau de coneixement sobre la matèria, 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 i incloure, 
com a criteris de valoració, el coneixement del que es pregunta i la manera com es respon i 
s’exposa. No es pot valorar per separat, sinó en conjunt. En definitiva, s’ha de 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, la persona que corregeix ha de valorar, segons el seu criteri 
i com a experta, de quina manera l’examinand respon els 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. 
I, alhora, valorar 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/a 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. A la segona 
part l’examinand només pot contestar tres de les cinc preguntes de l’examen. 
 
IMPORTANT: En el cas que l’examinand en contesti més de tres, el criteri a seguir serà 
de corregir des de la primera fins arribar a la tercera i deixar les altres dues o una de més 
sense nota.   
 

 
PRIMERA PART 
 
Observeu les fotografies A i B i responeu a les tres qüestions següents. (4 punts) 
 
1. Comenteu la fotografia A i situeu-la en el context històric corresponent. (1 punt) 
 
Es tracta d’una imatge posterior a l’atemptat de Sarajevo i, per tant en el punt precipitant del 
que seria la Primera Guerra Mundial. 
 
Puntuació: Si es diu aquesta idea principal de manera clara i senzilla seria 1 punt. Qualsevol 
generalització divagadora serien 0 punts. El 0,5 es donaria a criteri del corrector segons doni 
una resposta clara però parcial. 
   
2. Comenteu la fotografia B i situeu-la en el context històric corresponent. (1 punt) 
 
Es tracta de Hitler a París i, per tant, el punt emblemàtic de la invasió nazi a França i, per tant el 
context històric és el de la Segona Guerra Mundial. 
 
Puntuació: Si es diu aquesta idea principal de manera clara i senzilla seria 1 punt. Qualsevol 
generalització divagadora serien 0 punts. El 0,5 es donaria a criteri del corrector segons doni 
una resposta clara però parcial.   
 
3. Expliqueu dues conseqüències de la Primera Guerra Mundial i dues conseqüències de 
la Segona Guerra Mundial que hagin afectat Europa. (2 punts) 
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Pregunta que pot ser molt dispersa i en la qual el corrector/a ha de saber valorar si la resposta 
té una maduresa i una coherència bàsica per a un/a possible estudiant d’universitat. Les 
guerres mundials i cada una d’elles tenen uns primers efectes humans com són la mortalitat, 
ferits, invàlids, etc. Tenen uns efectes econòmics amb destruccions d’infraestructures i 
instal·lacions industrials, a part de l’endeutament per la guerra. Efectes territorials, en el cas de 
la Primera Guerra Mundial tots els canvis en les fronteres europees i en el domini colonial, amb 
exemples com Alsàcia-Lorena, el desmembrament de l’Imperi austríac, l’aparició de nous 
països, entre ells els bàltics, i tants d’altres canvis. Els efectes territorials de la Segona Guerra 
Mundial serien alguns canvis en les fronteres però, sobretot, la polarització d’Europa entre el 
bloc occidental i el soviètic: Alemanya i Berlín en seria un dels exemples més colpidors. Com a 
efectes polítics, cal considerar la desaparició de tres imperis: l’alemany, l’austríac i el rus i 
l’aparició de la URSS, pel que fa la Primera Guerra Mundial, mentre que la Segona cal 
destacar-ne aquesta polarització entre països occidentals i països comunistes amb tots els 
matisos. D’altra banda també cal tenir en compte la consolidació de l’estat del benestar en 
algunes democràcies occidentals amb el triomf de la socialdemocràcia I, finalment, el 
protagonisme que agafarà a partir de la Primera Guerra Mundial els Estats Units d’Amèrica com 
a primera potència mundial i, alhora, la formació de la Unió Europea a partir dels països 
europeus anteriorment enfrontats.  
 
Puntuació: com hem dit abans la pregunta pot ser molt dispersa i el corrector/a ha de saber 
valorar si la resposta té una maduresa i una coherència bàsica per a un/a possible estudiant 
d’universitat. Si es poden identificar aquests cinc elements efectes i està ben redactada la 
resposta serien els dos punts. Un punt correspondria a una explicació incompleta, poc 
coherent, amb errors o mal articulada. Si l’explicació és equivocada, divagant, plena de tòpics 
inexactes, la puntuació seria zero. El redactat ha de matisar la puntuació de la pregunta en tos 
els casos. 
  
 
SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cadascuna) 
 
1) Indiqueu si les informacions següents són vertaderes o falses. 
 
Puntuació: l’enumeració correcta dels esdeveniments serien els dos punts i amb un ’equivocat 
o en blanc seria un punt. A partir de dos errors o en blanc, cero punts.) 

 vertadera falsa 

a) El Maig del 68 és com es coneix la revolta estudiantil que va tenir lloc 
a tota Europa a mitjan segle XIX per a reclamar la fi del colonialisme.  

 x 

b) Adolf Hitler, líder del Partit Nacionalsocialista Obrer Alemany entre el 
1920 i el 1945, va comandar l’Estat durant el període d’hegemonia nazi 
a Alemanya. 

X  

c) La conferència de Berlin de 1884-1885 establí els criteris per al 
repartiment d’Àfrica entre les potències colonialistes. 

x  

d) La unificació d’Alemanya, acabada el 1870, comportà la federació de 
tots els estats germànics, incloent-hi l’Imperi austríac. 

 x 

e) El crack de la Borsa de Nova York del 1929 va suposar l’inici d’una 
crisi financera que es va convertir en una crisi econòmica general, la 
qual es va estendre arreu. 

X  

 
 

2) Indiqueu si les afirmacions sobre la història d’Àsia són vertaderes o falses.  
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Puntuació: l’enumeració correcta dels esdeveniments serien els dos punts i amb un d’equivocat 
o en blanc seria un punt. A partir de dos errors o en blanc, zero punts.) 

 vertadera falsa 

a) La revolució maoista va ser el principal esdeveniment polític de la 

Xina durant el segle XIX.  
 x 

b) L’atac japonès a la base americana de Pearl Harbor, al Pacífic, va 

provocar la guerra entre els Estats Units i el Japó i l’entrada dels Estats 

Units a la Segona Guerra Mundial. 

x  

c) La Guerra del Vietnam va ser un conflicte entre Vietnam del Nord i 

Vietnam del Sud en què també intervingueren els Estats Units, que 

s’oposaven a la unificació del Vietnam sota la influència comunista.  

x  

d) La Guerra de Corea (1950-1953) fou un del episodis inicials de la 

Guerra Freda, amb un enfrontament entre Corea del Nord, sota el 

control de la Unió Soviètica i la República Popular de la Xina, i Corea 

del Sud, sota el control dels Estats Units. 

X  

e) L’Índia va arribar a la independència un cop l’exèrcit insurgent 

revolucionari hindú va derrotar l’exèrcit colonial francès a la batalla de 

Madràs el 1935. 

 X 

 

 
3. Expliqueu què fou la Guerra Freda, a quina època va succeir i esmenteu-ne un parell 
de fets. 
 
Es tractar de definir aquest concepte de guerra on les grans potències no entren en conflicte 
directament i, per tant, sense una guerra “calenta” entre ells, mentre que els països i zones 
d’influència de cadascun seran les zones de conflicte bèl·lic directe. Correspon a l’època de la 
postguerra de la Segona Guerra Mundial, durant la divisió mundial entre blocs (el dels EUA i el 
de la Unió Soviètica). Quant els exemples poden ser molts, des del conflicte Coreà, al 
vietnamita, a tots els episodis de guerra o prebèlics d’Amèrica Llatina o d’arreu del món.    
 
Puntuació: si es posen els aspectes importants que es demanen amb dos exemples 
significatius serien els dos punts. Si està incomplet però s’explica una cosa significativa seria 
un punt. Si no és clara la resposta, si es parla vagament del tema i/o està mal redactada la 
resposta no es puntuarà. 
 
4. Expliqueu què s’entén per apartheid en la història de Sud-àfrica. 
  
Apartheid, paraula afrikaner, significa la segregació física racial i racista entre població blanca i 
població negra. Forma part de la història de Sud-àfrica, com a país emblemàtic d’aquest 
fenomen tot i que la segregació racial la podem veure a molts llocs al món, i Nelson Mandela, el 
líder del Congrés Nacional Africà a Sud-àfrica, la `personalitat més rellevant en la lluita contra 
aquest sistema. Tanmateix, el canvi polític a Sud-àfrica es va produir un cop el règim 
d’apartheid havia entrat en crisi per les dificultats que es va anar trobant durant la dècada dels 
vuitanta, dificultats provocades per l’actuació de l’oposició representada pel Congrés Nacional 
Africà i el gradual aïllament internacional  acompanyat de sancions econòmiques. En aquest 
context el president De Klerk va reconèixer el 1990 la impossibilitat de mantenir el règim racista 
i va començar a establir negociacions amb l’oposició per tal de iniciar una transició democràtica 
al país i establir un nou règim polític. A partir d’aquell moment i mitjançant eleccions, que van 
portar Mandela a la presidència, es va anar canviant totalment el país sota els paràmetres de la 
pau i la reconciliació, sense amagar la veritat històrica del passat sud-africà  
 
Puntuació: si es posa el fet essencial serien els dos punts. Si es parcialment complet es posaria 
un punt. Si no és clara la resposta, si es parla vagament del tema i/o està mal redactada la 
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resposta no es puntuarà. Alhora la persona correctora caldrà que valori les explicacions que 
l’examinand faci per explicar aquesta simple definició.  
 
 
5. Expliqueu què són el liberalisme polític i el liberalisme econòmic en la història del 
segle XIX. 
 
El liberalisme polític és aquell sistema polític que es basa en el constitucionalisme, separació 
de poders, participació política dels ciutadans (dret a vot, sufragi), llibertats ciutadanes (llibertat 
d’associació, de reunió, de manifestació, de premsa, d’opinió, religiosa…). El liberalisme 
econòmic seria aquell que fa desenvolupar de manera plena l’economia capitalista entesa com 
l’economia de mercat i en la que el mercat és l’agent econòmic principal del seu funcionament 
amb la llei de l’oferta i de la demanda, que en regula els preus dels productes, el mercat de 
treball i l’intercanvi comercial. Un sistema que es basa en la propietat privada dels mitjans de 
producció i que el capital s’inverteix en la producció de bens, en la seva distribució i en el 
comerç a fi d’obtenir el màxim benefici en el marc del mercat lliure i competitiu. 
   
Puntuació: si es defineix bé el que són i parla amb alguns dels elements abans descrits serien 
els dos punts. Si es fa de manera incomplerta i només es parla d’alguna d’aquestes 
característiques, aniria baixant la puntuació que aniria del punt al mig punt. Si es parla de 
vaguetats o no es contextualitza bé, la puntuació seria zero.  
 


