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Sèrie 2 
 
 
 
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) Contextualitzeu els textos A i B, i resumiu en una frase la idea central de 
cada un. (1 punt)   
El primer text és immediatament després dels atemptats de l�11 de setembre a Nova York i a 
Washington quan el president Bush anuncia a les Cambres legislatives el seu programa de 
persecució dels culpables. La idea principal és la de �la guerra sense treva� que portarà a 
accions, visibles o secretes, en tots els fronts i a nivell planetari. 
El segon text és un llibre d�Obama escrit abans de ser elegit president dels Estats Units, en el 
qual, tot i marcar diferències amb la política del Bush mostra la seva �comprensió� cap a actes 
portats a terme des de la presidència. L�examinand pot argumentar-ho o sintetitzar-ho de 
maneres diverses  
  
2) Què vol dir el president Obama quan afirma que «des de l�11 de setembre hem forçat 
massa els nostres principis constitucionals en nom de la guerra contra el terrorisme»?  
(1 punt) 
Es tracta de l�opinió d�Obama i es refereix, primer, a tot el paquet legislatiu antiterrorista adoptat 
durant aquests anys sobre detenció de sospitosos, incomunicació, liberalització d�escoltes 
telefòniques, etc. També l�examinand es pot referir a la situació sense control del poder judicial 
dels presos de Guantànamo. O pot assenyalar la �guerra bruta� en la invasió d�Irak amb la 
certesa de maltractes i vexacions, etc. La resposta a aquesta pregunta, però, no depèn tant de 
les coses que l�examinand vagi enumerant, sinó que es pugui valorar si és capaç de plantejar la 
contradicció entre un estat de dret i certes actuacions des del poder amb una certa cobertura 
legal.  
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3) Quines conseqüències va tenir l�atemptat de l�11 de setembre en la política mundial?. 
(2 punts)  
Pregunta que pot ser contestada de moltes maneres però que cal comprovar, en primer lloc, si 
respon el que es demana, o sigui la política mundial. Pot haver-hi, per exemple, dues línies 
interpretatives. Una que faci esment a l�inici d�una contraofensiva americana per anar contra el 
terrorisme que porta a una escalada bèl·lica amb la invasió d�Afganistan i d�Irak, amb la 
mentida, en aquest últim cas, sobre les armes de destrucció massives i amb poc consens 
mundial (recordem que la posició de Bush només troba un suport absolut en Tony Blair i un 
anecdòtic José Maria Aznar, mentre que un Chirac hi estarà en contra) Pot l�examinand parlar 
sobre la divisió del món, tal i com alguns autors la defineixen, com un �xoc de civilitzacions�. En 
qualsevol cas, s�ha de valorar si l�examen té la maduresa suficient a l�enumerar i relligar un 
seguit de fets històrics que han estat causats pel fet terrorista però que han seguit una lògica 
pròpia en els esdeveniments. 
 
  
SEGONA PART 
 
PREGUNTES (6 punts; 2 punts cada una) 
 
1) L�extensió del ferrocarril durant el segle xix va tenir conseqüències econòmiques. 
Esmenteu-ne tres que considereu importants. 
.  
N�enumerarem unes quantes: transport massiu de mercaderies; seguretat i augment de la 
velocitat; connexió entre centres productors de mercaderies i els seus mercats; portada 
d�aliments del camp i de matèries primeres als centres industrials; creixement de la indústria 
siderúrgica i de la indústria mecànica degut a la construcció de locomotores i a la col·locació de 
rails; moviments de capitals necessaris per a les inversions en la ferrocarrilització; intervenció 
de governs per promoure l�extensió de la xarxa; articulació dels mercats nacionals, etc. 
 
2) Què fou el procés de Nuremberg i qui s�hi va jutjar? 
 
L�examinand ha de tenir clar que va ser un judici als destacats membres del nazisme, que es 
jutjava el feixisme en general després d�acabada la Segona Guerra Mundial i que el delicte que 
s�imputava, per primera vegada en la història, fou el de �crim contra la humanitat�. L�examinand 
podria comentar qüestions concretes sobre el procés, només cal tenir en compte que ho articuli 
bé i que quedi clar que coneix què va significar. 
 
3) Digueu quatre característiques del règim polític de Iossif V. D. Stalin. 
 
L�examinand pot enfocar-ho de diverses maneres i podríem agrupar la resposta en quatre blocs 
dins dels quals hi pot haver moltes característiques. Un primer bloc pot ser el mateix 
personatge: culte a la personalitat, repressió, estat autoritari, etc. Un segon bloc pot ser les 
consideracions ideològiques com a representant i mandatari d�un règim comunista, on l�Estat 
configura l�economia, la política i la vida social. Un tercer bloc pot ser l�econòmic, el del ràpid 
desenvolupament amb una forta industrialització que portaria a la URSS a ser la segona 
potència mundial. Un últim bloc seria aquell que té e veure a Stalin amb els esdeveniments 
històrics del moment, essencialment els temps de la Segons Guerra Mundial i la seva 
postguerra amb l�inici de la política de blocs i la guerra freda.   
 
4) Expliqueu què són l�OTAN (Organització del Tractat de l�Atlàntic Nord) i el Pacte de 
Varsòvia, i en quin context històric se situen.    
 
Organitzacions d�aliances militars, l�una, l�OTAN, agrupa a països occidentals i en la qual hi té 
un paper destacat els Estats Units. El Pacte de Varsòvia reunia, sota el control de la URSS, els 
països comunistes. Aquestes aliances van formar-se un cop acabada la Segona Guerra 
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Mundial i ens expliquen el repartiment d�Europa en dos blocs i els anys de la guerra freda. El 
Pacte de Varsòvia va desaparèixer en caure el mur de Berlín i amb democratització dels antic 
països sota el taló d�acer.      
  
5) Expliqueu, breument, què va significar la Guerra del Vietnam. 
 
Guerra emblemàtica enmig de la guerra freda. Comprèn des de mitjans dels anys cinquanta 
fins el 1975-76. La lluita es va establir entre el Vietnam del Sud (República del Vietnam), 
ajudada pels Estats Units, i el Vietnam del Nord (República Democràtica del Vietnam), 
comunista i ajudada per la Xina i la URSS. Els americans van veure-s�hi involucrats quan els 
francesos, que havien tingut el domini colonial de la regió, l�abandonaren. Amb una violència 
extrema, aquesta guerra fou coneguda per l�enfrontament de l�exèrcit nordamericà contra 
tropes nordvietnamites i contra grups de guerrillers comunistes que s�introduien en el territori 
del sud per realitzar accions militars. Aquesta realitat va comportar un increment de la repressió 
i la utilització d�armes que arrasaven zones molt àmplies per tal d�acabar amb els amagatalls 
dels guerrillers. La guerra del Vietnam va provocar, alhora, una onada de crítiques entre el 
jovent nordamericà, i d�arreu del món, en plena contestació a partir dels anys seixanta. La 
conferència de París de 1973 va suposar la marxa de les tropes americanes. Però la guerra va 
continuar fins que Vietnam del Nord va guanyar al Sud, reunificant-se finalment el país sota un 
règim comunista.   
 
 


