
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 
 

 
                                  

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior 
2001 

                            
Part específica 

                                  

Història del món contemporani  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per accedir a cicles formatius de grau superior: 
 
• Assessoria d'imatge personal. 
• Animació sociocultural. 
• Educació infantil. 
• Integració social 
• Interpretació del llenguatge dels signes. 



Proves d’accés a CFGS. Part comuna: història del món contemporani. Convocatòria ordinària. 2001.  2/2  

Cognoms i nom…………………………………………………………………….. 
 
PROVES D’ACCÉS A CFGS. PART ESPECÍFICA. HISTÒRIA DEL MÓN 
CONTEMPORANI. CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. 2001. 
 
Primera part 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
"Es distingeixen quatre idees a l'origen de l'Estat-providència. 
 
Primerament l'assistència mútua.(…)El caràcter impersonal de la vida urbana ha quasi 
destruït totalment les relacions socials de veïnat. 
 
Segon, la seguretat social. En aquest cas la intenció era millorar les condicions de vida 
prenent mesures per remeiar les dificultats que pateixen els individus i famílies. Una 
família pot viure en la pobresa perquè el pare beu i juga? S'acorda per als infants menjar 
i una assignació. 
 
Tercera idea, la justícia social (…)S'intenta omplir el fossar empobrint els rics i 
enriquint els pobres a costa dels diners. Així els apartaments es construeixen a benefici 
dels pobres mentre que la gent benestant ha de resoldre per ella mateixa els problemes 
d'allotjament. La recerca de la justícia social posa el dit en la quarta aspiració: 
l'esperança que la societat es podrà reformar sense canvis realment profunds."  
 
N.A.SMITH, The Welfare State,1967 
                                                                                                   L'Estat del Benestar,1967 
 
1. Resumiu el text amb paraules vostres i situeu-lo en el seu context històric.(1 punt) 
 
2. Citeu quatre drets que la democràcia liberal ha procurat ,especialment des de les 

polítiques socialdemòcrates. (1,5 punts) 
 
3. Relaciona l'Estat del Benestar amb una revifada del pensament liberal més extrem: 

el neoliberalisme (2,5 punts) 
 
 
Segona part 
 
1.Característiques dels feixismes (2 punts) 
 
2.Estableix tres diferències existents entre un sistema democràtic i un sistema totalitari, 
justificant la vostra resposta (1,5 punts) 
 
3.Mussolini i l'establiment del feixisme a Itàlia (1,5 punts) 


