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Sèrie 3 
CORRECCIÓ SÈRIE 1  
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat d’aqusta 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. Relacioni el text A (La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides) 
amb el B (1 punt)  
Es tracta que l’examinand identifiqui la Declaració dels Drets Humans com un text programàtic 
del respecte a les llibertats i la concessió del Nobel de la Pau a un dissident xinès, la qual cosa 
posa en la mira de l’atenció mundial la contradicció entre el creixement econòmic de la Xina i la 
defensa dels drets humans. Darrere d’aquesta realitat hi ha la situació política del gegant 
asiàtic que es debat entre la democratització o la permanència d’una estructura de govern 
comandada exclusivament pel Partit Comunista xinès.   
 
2. Expliqui quina és la finalitat més rellevant de la Declaració dels Drets Humans 
aprovats per les Nacions Unides el 1948.(1 punt) 
El 10 de desembre de 1948 es va aprovar a París en el marc de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides. Un cop acabada la Segona Guerra Mundial i en el marc de la nova 
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organització supranacional, es va intentar crear un marc normatiu i de principis ètics basats en 
la llibertat i en els drets considerats inalienablement humans com el respecte a la seva 
seguretat, a la seva integritat, a l’exercici de la seves creences, a la no discriminació per cap 
raó, etc. Quedaven molt properes les atrocitats nazis i es tenia la voluntat de construir un nou 
ordre ètic mundial que es basaria en aquesta declaració.   
  
3. Expliqui a grans trets i caracteritzi la història recent de la Xina (2 punts) 
Creim que l’examinand hauria de poder explicar els següents fenòmens. Primer la formació 
com a país de règim comunista de la República Popular de la Xina des de 1949. Segon, com el 
postmaoisme ha implicat canvis substancials en la política exterior, amb l’obertura de relacions 
amb països occidentals, i en la política econòmica que, en el marc de les reformes a partir de 
Deng Xioping, han convertit aquest país en un gegant econòmic mundial. Tercer, de quina 
manera aquest creixement ha portat un trencament de la societat igualitària i la diferenciació 
entre diferents zones del país atenent al seu grau de desenvolupament  industrial. Finalment, 
de quina manera ha quedat pendent la liberalització política interna que ha tingut importants 
moviments per reclamar-la, el més important dels quals va ser el que va culminar en la 
concentració durant el més de juny de 1989 a la plaça de Tian Anmen.    
 
 
 
SEGONA PART 
 
Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cada una) 
 
1. Quina és la característica essencial de les revolucions liberals de la primera meitat del 
segle XIX 
Les revolucions liberals dels anys 20, 30 i 48 del segle XIX tenien com finalitat essencial el 
lluitar contra el sistema polític imposat pel Congrés de Viena i la Restauració. El comú 
denominador de totes aquestes revoltes era imposar l’estat liberal i un marc polític basat en 
l’estat-nació. Significava enderrocar les monarquies absolutes i alliberar el sistema de poder per 
donar pas a la nova política basada en el constitucionalisme, la separació de poders, la 
participació política i el gaudi de les llibertat públiques.  
 
2. Digui quina és la base ideològica de l’enfrontament entre Marx i Bakunin. 
En el marc de la Primera Internacional es va produir l’enfrontament entre Marx i Bakunin. 
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, defensada pel socialisme i rebutjada per l’anarquisme, així com la diferent visió del 
paper de l’estat. 
 
3. Què significa el concepte Estat del Benestar en la història contemporània. 
L’examinand pot contestar de moltes maneres tot i que cal fer una llista-guia per anar descrivint 
aquest concepte. Estat del benestar fa referència al sistema social desenvolupat en les 
democràcies capitalistes occidentals a partir, sobretot, de la segona guerra mundial, tot i que hi 
ha precedents anteriorment. Està caracteritzar per la intervenció estatal en l’economia per tal 
de mantenir la plena ocupació o garantir un alt nivell d’ocupació. També es caracteritza per 
l’existència de institucions i serveis socials que cobreixen la sanitat, l’educació, les pensions, 
l’ajuda econòmica als marginats, el pagament d’una pensió en cas d’atur, etc. La societat del 
benestar està en els últims anys, arran de la crisi, en el punt de mira de les controvèrsies entre 
les diferents ideologies donat que significa una despesa ingent per part de les administracions 
públiques.   
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4. Quan es va fundar l’estat d’Israel i en quin context. 
Amb la descomposició de l’Imperi Otomà el Pròxim Orient fou controlat per potències colonials. 
Després de la Primera Guerra Mundial Palestina passava a estar sota control de la Gran 
Bretanya. Amb l’acabament de la Segona Guerra Mundial, la situació varià notablement. 
L’Holocaust va marcar molt les consciències de molts països que van veure lògica la 
reclamació d’un estat jueu en terres palestines. El 1947 les grans potències vencedores i les 
Nacions Unides promogueren la divisió de l’àrea en dos estats, un de jueu i un d’àrab. La 
creació final de l’estat d’Israel i la ratificació de la divisió, el 1948, amb la declaració de la 
independència, va generar la primera guerra àrab-isrealiana i el conflicte amb els palestins que 
es van veure fragmentats territorialment i alguns sota l’administració jueva.    
 
 
5. Què s’entén, històricament, pel “Maig del 68” 
L’examinand pot respondre englobant tots els moviments contestataris que hi van haver a 
diferents parts del món, des de Berkeley, passant per la Primavera de Praga o la revolta de 
París, i que són un diferents uns dels altres, o pot centrar-se en la revolta estudiantil de París. 
Essencialment, si es refereix a aquesta última, ha de comentar que hi ha autors que pensen 
que és filla del benestar i una conseqüència lògica d’una emancipació juvenil que tenia com a 
ideari un eteri programa antiautoritari i anarquitzant, A nivell general, veiem que la revolta 
americana és semblant però amb unes grans dosis crítiques cap a la guerra del Vietnam, 
mentre que la Primavera de Praga hi ha els anhels polítics democratitzadors del règim 
comunista txec que es veu tallat per la intervenció militar soviètica.   
 
 


