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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Prova d’Accés al Cicles Formatius de Grau Superior
Exercici 1
Observeu el mapa adjunt i contesteu les preguntes que hi ha a continuació.

1. Descriviu el mapa i situeu-lo en el seu context històric. (1 punt).
2. Explica les causes de l’imperialisme. (2 punts).
3. Exposeu els acords de la conferència de Berlín i les seves conseqüències
sobre el continent africà. (2 punts).
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2 Exercici

Llegiu el text i responeu les qüestions.
En el decurs dels anys seixanta les dificultats s’han incrementat en el domini
econòmic i els ritmes de creixement s’han alentit sensiblement. Els objectius
fixats pel programa del PCUS (Partit Comunista de la Unió Soviètica) no s’han
assolit ni tan sols en els aspectes menys ambiciosos (...), el desenvolupament
de la infrastructura de la investigació, de l’ensenyament, de la sanitat pública,
de la cultura i dels serveis bàsics ha experimentat un retard clar (...)
La causa essencial d’aquest estat de coses consisteix en el fet (...) que no hem
entès la necessitat aguda, imperiosa, de passar a mètodes de
desenvolupament intensius, a l’explotació activa de les aportacions de la
ciència i de la tècnica (...) Sota l’efecte de la inèrcia, l’economia ha continuat
desenvolupant-se en gran mesura sobre una base extensiva apostant per la
contractació de mà d’obra i de recursos suplementaris; d’aquí prové l’important
descens de la taxa de creixement de la productivitat del treball i d’altres
indicadors d’eficàcia.
Mikhail Gorbatxov. Discurs del XXVII Congrés del PCUS 1986.
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1
punt).
2. Expliqueu les característiques econòmiques, socials i polítiques de l’URSS.
(2 punts).
3. Comenteu les principals conseqüències de la desaparició de l’URSS. (2
punts).
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