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Sèrie 1 
 
 
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LA CORRECCIÓ 
 
La finalitat dels exàmens per a majors de vint-i-cinc anys és comprovar, d�una banda, el grau de 
coneixement sobre una matèria, en aquest cas 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 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 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. 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 
 
Llegeixi aquests documents i respongui les preguntes (4 punts) 
 
1) Digueu de quins esdeveniments parlen els textos A i B (1 punt) 
El primer text parla de l�accident dels reactors de la central nuclear de Fukushima en el marc 
del terratrèmol i del tsunami que va patir el Japó l�11 de març de 2011. 
El segon text parla del bombardeig de la ciutat japonesa d�Hiroshima amb el llançament de la 
primera bomba atòmica per part dels Estats d�Units. 
 
2) Expliqueu quina relació hi ha entre l�esdeveniment de 2011 del primer text i el de 1945 
del segon text. (1 punt)  
El fenomen que les relaciona, essencialment, és l�energia nuclear. A partir d�aquí l�examinand 
pot fer les consideracions que cregui oportunes sobre l�energia nuclear, feta servir amb 
finalitats militar i de amenaça, com també amb finalitats energètiques. En qualsevol cas és una 
pregunta oberta que cal valorar-ne quina capacitat s�ha tingut per relacionar els dos fenòmens.  
 
3) Expliqueu la guerra entre els Estats Units d�Amèrica i el Japó en el marc de la Segona 
Guerra Mundial (2 punts) 
Es tracta de perfilar, en el marc de la Segons Guerra Mundial, l�enfrontament entre els EEUU i 
el Japó, països que entraren en guerra a partir del desembre de 1941 a rel de l�atac japonès a 
la base naval de Pearl Harbor. A partir d�aquí hi ha la pròpia declaració de guerra de Hitler i 
Alemanya contra els Estats Units i, en el front bèl·lic, un escenari de lluites entre aliats i l�exèrcit 
japonès que s�havia expandit per diferents illes i territoris del Pacífic (Filipines, Singapur, 
Birmània i d�altres). La caiguda de Hitler i d�Alemanya per l�abril de 1945, va fer que la guerra 
es concentrés a l�extrem orient. En la conferencia de Postdam es va demanar la rendició 
incondicional del Japó mentre el president dels EEUU, Harry Truman, es decidia per la 
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utilització de la bomba atòmica amb el pretext que la invasió i ocupació de les diferents illes de 
l�arxipèlag japonès costaria moltes vides humanes entre l�exèrcit. Finalment el 6 d�agost de 
1945, el bombarder Enola Gay llançaria la �little boy�, tal i com se la coneixeria en l�argot dels 
aviadors. Tres dies després es llençaria la �fat man�, una altra bomba atòmica, sobre la ciutat 
portuària de Nagasaki.  El 14 d�agost el Japó es rendiria. 
Si l�examinand introdueix altres coses de la Segona Guerra Mundial també s�han de valorar 
mentre siguin coherents en el redactat i versemblants històricament 
 
 
SEGONA PART 
 
PREGUNTES (6 punts; 2 punts cada una) 
 
1) Enumereu i definiu tres característiques del sistema econòmic capitalista. 
Aquesta pregunta depèn molt de com l�examinand ho enfoca i l�examinador ha de mirar que 
posi tres característiques que siguin rellevants. En aquest sentit algunes d�aquestes poden ser. 
Primer, el capitalisme es l�economia de mercat i el mercat és l�agent econòmic principal del seu 
funcionament; que aquest mercat l�examinand pot relacionar-ho amb la llei de l�oferta i de la 
demanda quant els preus dels productes, que ho pot relacionar amb el mercat de treball com el 
que fa relacionar el treballador i l�empresari; que ho pot relacionar amb l�intercanvi comercial a 
través del qual es fa possible la perfectibilitat del sistema, que ho pot relacionar amb la 
competència com element bàsic del funcionament del sistema. Segon, que aquest sistema 
econòmic es basa en la propietat privada dels mitjans de producció. Tercer, que el capital 
s�inverteix en la producció de bens, en la seva distribució i comerç a fi d�obtenir el màxim 
benefici en el marc del mercat lliure i competitiu. 
Potser l�examinand escrigui aspectes històrics del capitalisme del tipus revolució industrial, 
institucionalització del sistema econòmic entre el XVIII al XX, etc., i cal valorar-ho en la mesura 
que sigui entenedor el propi sistema capitalista  
 
2) La Conferència de Berlín de 1884-1885 va posar les bases del «repartiment d�Àfrica» 
durant el segle XIX. Expliqueu què significa aquesta afirmació. 
Es tracta que l�examinand agafi el tema d�Àfrica com una demostració del que volia el 
colonialisme i l�imperialisme del XIX. El congrés de Berlín, en síntesi, és el posar-se d�acord les 
grans potències colonials, després de conflictes i discussions, de com s�havia de procedir a la 
ocupació definitiva del territori i quines eren les bases per tenir-ne la responsabilitat política i la 
propietat. A part del que s�acordà, es evident que la pegunta pot respondre�s de manera més 
àmplia indicant els pressupòsits i les intencions econòmiques, geopolítiques i militars amb els 
quals les metròpolis van repartir-se el continent.   
 
3) Expliqueu què va desencadenar la crisi econòmica coneguda com el «crac del 29». 
Coneixem el crac del 29 com l�inici de la Gran Depressió dels anys trenta, La causa que el va 
desencadenar sol atribuir-se a la caiguda de la Borsa de Nova York amb la fallida del mercat de 
valors. El famós �dijous negre� fou el 29 d�octubre de 1929 quan les accions van patir una 
davallada imparable a Wall Street. La caiguda borsària va tenir lloc després de gairebé una 
dècada de boom especulatiu amb la particularitat que invertir en borsa, atrets pels guanys, es 
va convertir en un fet popular. Moltes persones havien demanat préstecs i tot per tal de poder 
invertir la qual cosa va provocar una bombolla financera. La caiguda dels valors va fer esclatar 
la bombolla, el pànic es va apoderar dels inversors, els bancs que havien concedits préstecs es 
van veure endeutats i van acabar en fallida, tot plegant mentre arrastraven a moltes persones a 
perdre els seus estalvis. Les línies de crèdits es varen tallar, amb la qual cosa no es podien 
capitalitzar els negocis que van començar a tancar, empesos alhora per la disminució del 
consum. Tot plegat amb la conseqüència de l�increment espectacular de la desocupació. Ras i 
curt, s�entrava a la Gran Depressió 
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4) Relacioneu cada personatge amb un dels fets històrics següents i escriviu el número 
corresponent en les caselles de la columna de la dreta. 
 
  Robespierre  revolució francesa 
  Gandhi   independència de l�Índia 
  Nixon   guerra del Vietnam 
  Mao Zedong  revolució cultural 
  Wilson   primera guerra mundial 
  Hitler   solució final 
  
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  
 
 
5) Resumiu en què consistí la crisi dels míssils de Cuba en el marc de la guerra freda. 
La crisi dels míssils és un episodi de la guerra freda entre les superpotències dels EEUU i la 
Unió Soviètica i va tenir lloc entre el 15 d�octubre de 1962, quan són descobertes en territori 
cubà bases d�instal·lació de míssils nuclears, i el 28 d�octubre quan s�anuncia que es 
desmantellaran les bases i els míssils tornen cap a la Unió Soviètica. Darrere de l�incident, que 
va comportar un pols de tensió especialment perillós per a la seguretat mundial entre el 
president Kennedy i el seu homòleg rus Jrushchov, hi ha diferents esdeveniments històrics: la 
revolució cubana de Fidel Castro, l�intent fracassat nord-americà de la invasió a la badia de 
Cochinos, els intents secrets americans d�acabar amb el govern revolucionari de l�Habana que 
aboca al govern de Castro cap a la Unió Soviètica. Aquest fet, situava l�illa caribenya en 
l�escenari marc del que s�ha denominat la guerra freda, les conseqüències de la qual durarien 
força anys més.   
 
 


