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SÈRIE 2 
 
 
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat d’aquesta prova és comprovar, d’una banda, el grau de coneixement sobre la 
matèria d’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 d’allò 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 respondre les preguntes que s’hi 
relacionen. El criteri és que es demostri en la resposta que es coneix un tema actual i la 
seva base històrica.  
En la segona part s’han de respondre tres de les cinc preguntes formulades.  
En cap cas s’han de corregir ni valorar si n’hi hagués respostes més de tres. Com a criteri 
general, en aquest cas, caldria anar corregint fins arribar a la tercera i deixar les altres dues 
o una de més sense nota.  
Seguidament, es dóna una pinzellada de cada pregunta perquè serveixi de recordatori 
d’algun element històric que es pregunta en el benentès que el corrector sap molt bé de 
quins elements es servirà per valorar els exàmens. 
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PRIMERA PART 
 
 
Llegiu els textos A i B i responeu a les tres preguntes següents (4 punts) 
 
1) Expliqueu la diferència fonamental que hi ha entre la política econòmica del 
keynesianisme i la del neoliberalisme econòmic, segons el que es dedueix dels textos. 
(1 punt)  
La diferència essencial radicaria en la intervenció de l’estat com a regulador econòmic. 
L’examinand pot argumentar-ho de maneres diverses  
  
2) Expliqueu raonadament si la política econòmica neoliberal, de què es parla en el 
text B, va desencadenar la crisi econòmica actual. (1 punt) 
Actualment els defensors del neoliberalisme econòmic argumenten que no fou aquesta 
doctrina la culpable de l’origen de la crisis actual, sinó l’especulació bancària en els Estats 
Units, mentre que hi ha l’altre corrent d’opinió que pensa que fou el poc control dels estats, 
amarats de neoliberalisme, el que va portar precisament al desordre financer. La resposta a 
aquesta pregunta, però, no depèn tant de la posició que es defensi, sinó que es pugui 
valorar si l’examinand és capaç de parlar de la crisi, o del conjunt de crisis del capitalisme, 
tenint present el debat, ja històric, que ha caracteritzat la política econòmica i el paper de 
l’estat en els països capitalistes durant bona part del segle XX.  
  
3) Expliqueu què fou el crac del 1929 i en què va consistir la política basada en les 
idees de Keynes per a superar la crisi econòmica dels anys trenta. (2 punts)  
El setembre de 1929 es va desplomar la borsa de Nova York. Els efectes es van propagar 
ràpidament, moltes persones amb problemes financers van precipitar la caiguda dels bancs 
al voler retirar els dipòsits. Va caure la demanda de productes la qual cosa precipità en una 
crisi industrial i l’aparició d’un atur sense precedents. El consum es va anar enfonsant i els 
Estats Units entraren en una depressió econòmica sense precedents que aviat influí a 
d’altres països convertint-se en una crisi econòmica internacional. La política del president 
Hoover no va tenir efecte sobre la depressió cosa que fou determinant perquè Roosevelt 
guanyés les eleccions de 1932. El New Deal fou la resposta del nou president, que va 
començar a aplicar solucions keynessianes consistents en la intervenció estatal com a 
revulsiu econòmic i en moltes d’altres mesures que anaven des de la reglamentació 
bancària fins a la inversió en obres públiques, cosa que va servir de motor per a d’altres 
sectors.  
 
  
SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cada una) 
 
1. Expliqueu què s’entén per Segona Revolució Industrial.   
La segona revolució industrial sol ser la caracteritzada per les transformacions econòmiques 
de finals del XIX i principis del XX, tot i que depèn dels països, i que va significar la 
diversificació industrial cap a d’altres sectors com són la indústria pesant i la química, entre 
d’altres, a part dels canvis energètics com la l’electrificació i la utilització del petroli. 
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2. Expliqueu què fou l’atemptat de Sarajevo i a què va donar origen. 
L’atemptat de Sarajevo fou la mort de l’hereu de la corona austríaca Francesc Ferran i el 
desencadenant de la Primera Guerra Mundial. El joc d’aliances va portar que, a resultes de 
l’ultimàtum austríac a Sèrbia, a qui es va acusar d’estar al darrere de l’atemptat, s’anés 
entrant en una escalada de provocacions que van desencadenar en l’inici de la guerra. Una 
guerra entre uns contendents que es van agrupar en dos blocs la composició dels quals 
també l’examinand podria posar. 
 
3. Enumereu cinc característiques del règim polític nazi de Hitler. 
L’examinand pot enfocar-ho assenyalant elements que caracteritzen el règim nazi: culte a la 
personalitat, repressió, estat autoritari, creació d’un entramat institucional i de lleure seguidor 
de la cultura nazi; paper central del partit nacional-socialista; antisemitisme; anticomunisme i 
tants d’altres. O pot enfocar-ho a nivell més ideològic ressaltant que  com a règim polític 
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 intervé i 
configura l’economia, la política i la vida social; que apareix una jerarquització de dalt a baix 
que parteix de la preeminència del líder, del führer; 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 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 una voluntat d’afirmació envers els elements febles de la pròpia 
nacionalitat o, més encara, front els pobles veïns, considerats inferiors i enemics. També pot 
valorar l’examinand com a característiques del règim hitlerià aspectes de la Segona Guerra 
Mundial com l’holocaust, per exemple.      
 
4. Ordeneu cronològicament els líders de la Unió Soviètica següents: Iossif Stalin, 
Mikhaïl Gorbatxov, Nikita Khrusxov, Vladímir Lenin, Leonid Bréjnev. 
 Lenin, Stalin, Kruschev, Breznev, Gorbachov 
 
L’enumeració correcta dels líders serien els dos punts i amb un d’equivocat seria un punt. A 
partir d’aquí no es valoraria la pregunta  
 
5. Enumereu quatre conseqüències de la caiguda del mur de Berlín el 1989 en la 
història recent del món. 
La caiguda del Mur de Berlín sol ser l’emblema de la fi de la guerra freda i en la política 
internacional va produir la fi del règims polítics dels països de l’est, satèl·lits de la Unió 
Soviètica que també va desaparèixer. Va obrir la porta a la unificació alemanya amb la 
desaparició de la República Democràtica Alemanya. Això significà una ampliació de la Unió 
europea sense precedents i l’ampliació de l’OTAN. Un món que evolucionarà cap a la 
globalització i l’aparició de nous països ascendents a l’Àsia. 


