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Sèrie 1 
CORRECCIÓ SÈRIE 1  
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat d’aquesta prova és comprovar, d’una banda, el grau de coneixement sobre la matèria, 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, s’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. 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.  
Seguidament, donarem una pinzellada de cada pregunta perquè serveixi de recordatori d’algun 
element històric que es pregunta en el ben entès que el corrector sap molt bé de quins elements es 
servirà per valorar els exàmens. 
 
 
PRIMERA PART 
 
Llegiu els textos A i B i responeu a les tres preguntes següents. (4 punts) 
 
1. Digueu de quin fenomen del 1989 es parla en el text A i què signifiquen els termes 
perestroika i glasnost del text B. (1 punt) 
 
Estem parlant de la caiguda del Mur de Berlín. Perestroika i glasnot l’examinand ho pot 
traduir de moltes maneres mentre siguin sinònims de “canvi, reforma, obertura” i 
“transparència informativa” 
 
2. Expliqueu quina relació hi ha entre el fenomen del 1989 del text A i la pujada al 
poder de Mikhaïl Gorbatxov el 1985. (1 punt)  
 
La relació l’han d’establir en la pujada al poder dels reformistes del PCUS i el seu desig de 
modificar, de reformar alguna cosa del sistema econòmic i polític de la URSS, sense que 
es variés substancialment el sistema, a fi d’encarar millor l’esclerosi que s’havia produït en 
el sistema productiu i en les estructures polítiques. Aquest desig de reforma els va 
comportar l’inici d’un seguit de contradiccions del sistema que conjuntament amb els 
moviments contraris als règims comunistes d’altres països de l’est (com, per exemple, 
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Polònia amb Solidarnosc i d’altres), va precipitar en una veritable revolta (la revolta de 
vellut) pacífica que va traduir-se en la fugida massiva de ciutadans cap a l’oest des d’altres 
països de l’est  i, finalment, la caiguda del Mur a la ciutat de Berlín. 
 
3. Sovint es diu que el 1989 representa la fi de la guerra freda. Expliqueu què 
significa aquest concepte en el context de la segona meitat del segle XX. (2 punt) 
 
L’examinand ha de plantejar que al final de la Segona Guerra Mundial es va dividir el món 
en dos blocs sota l’hegemonia cada un d’ell de les dos grans superpotències. La creació 
d’aliances militars en cada bloc, la cursa armamentística nuclear i convencional, la política 
de protecció de territoris sota la influència de cada superpotència..., crearen un escenari 
internacional basat en una alta tensió sense arribar a enfrontaments directes i, malgrat 
aparèixer posteriorment la distensió, aquesta no era res més que la conducció diplomàtica 
de la Guerra Freda. S’acceptarà qualsevol exemple d’escenaris de la Guerra Freda (Berlín, 
Corea...) I com després de la que s’anomena “segona guerra freda” en temps del president 
Reagan, amb tensions al tercer món, la crisi dels euromíssils al vell continent i la “guerra de 
les galaxies”, l’arribada de Gorbachov va comportar l’inici d’un canvi intern a la URSS que 
acabaria amb la caiguda del mur de Berlín que ha esdevingut el símbol de l’acabament de 
la Guerra Freda.     
 
 
SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cada una) 
 
1. Expliqueu les causes del colonialisme del segle XIX. 
 
Pot plantejar les tres causes principals: causes econòmiques, causes polítiques o 
causes ideològiques. Causes econòmiques com la col·locació d’excedents de capital, la 
preserva de mercats, l’obtenció de matèries primeres, etc. Causes polítiques com 
l’hegemonia territorial per tenir un grau de preponderància política en el marc de les 
relacions internacionals, gaudir de punts estratègics militarment, etc. Causes ideològiques 
com el convenciment de la supremacia de “l’home blanc”, l’evangelització, l’exploració 
natural i científica, la fe en portar el “progrés”, etc 
 
2. Ordeneu cronològicament els presidents dels Estats Units d’Amèrica següents: 
John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon, Dwight David Eisenhower i 
Hill Clinton. 
 
D.D. Eisenhower,  J. F. Kennedy, R. Nixon, R. Reagan, B. Clinton. 
 
L’enumeració correcta dels presidents serien els dos punts i amb un d’equivocat seria un punt. A 
partir d’aquí no es valoraria la pregunta  
 
 
3. Enumereu i definiu cinc característiques del règim polític feixista de Mussolini. 
 
Mussolini fou el cap del partit feixista italià i qui va governar aquest país des del 1922 fins 
el 1943. L’examinand pot enfocar-ho assenyalant elements que caracteritzen el règim 
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feixista: culte a la personalitat, repressió, estat autoritari, creació d’un entramat institucional 
i de lleure seguidor de la cultura feixista; paper central del partit feixista; imperialisme, 
colonialisme; 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 
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 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.        
 
4. Situeu en la història més recent el líder Nelson Mandela i expliqueu què fou 
l’apartheid. 
 
Nelson Mandela fou el líder del Congrés Nacional Africà a Sud-àfrica i l’apartheid significa 
la segregació racial practicada en aquest país entre blancs i negres. El canvi polític a Sud-
àfrica es va iniciar 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.    
 
5. Enumereu i definiu quatre característiques del liberalisme polític. 
 
Pot ser qualsevol que defineixi un règim liberal: 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…), formació de 
l’Estat-nació… L’examinand pot enumerar-ho així o pot fer un petit escrit definint o 
caracteritzant el liberalisme polític. 


