CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau
Superior 2003
Part específica

Història del món contemporani

SOLUCIONS

Per accedir a cicles formatius superiors:
•
•
•
•
•

Assessoria d'imatge personal.
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Integració social
Interpretació del llenguatge dels signes.

Proves d’accés a CFGS. Part específica. Història del món contemporani.
Convocatòria ordinària. 2003. Solucions
Exercici 1
1. En el mapa s’observa el moment de màxima expansió de l’exèrcit alemany
durant la segona guerra mundial així com les principals contraofensives dels
aliats. Es correspon a les segona i tercera fases de la guerra a Europa. Es
valoraran les aportacions sobre les principals batalles i línies ofensives. (1
punt.)
2. Les fases comunament acceptades són: Primera fase (setembre 1939-juny del
1941) amb ofensiva alemanya sobre Polònia, ofensiva sobre Noruega i
Dinamarca, la invasió de França i l’ocupació de París i la batalla d’Anglaterra.
La segona fase (juny del 41 al juliol de 1943) amb l’ofensiva alemanya sobre
l’URSS, la campanya americana al Pacífic, la contraofensiva angloamericana al
nord d’Àfrica. La Tercera fase (juliol 1943 al setembre de 1945) s’inicia la
campanya d’Itàlia, la contraofensiva russa, la campanya de França i la batalla
de Berlín. Les bombes atòmiques i la rendició japonesa. (2 punts).
3. Es valoraran les aportacions sobre les dures condicions de vida dels civils
durant la guerra així com l’augment de les baixes civils per l’acció directa del
conflicte sobre la població. Els bombardejos es valoraran com arma de guerra
indiscriminada per aterrir i sotmetre la població civil (Londres, Dresden...), els
camps de concentració amb els sis milions de jueus de l’holocaust, gitanos,
minories ètniques, homosexuals... i la bomba atòmica com l’inici d’una nova
era d’amenaça nuclear així com les valoracions ètiques sobre el seu ús. (2
punts).

Exercici 2
1.

L’esquema presenta les principals institucions de la CEE així com les
seves relacions. (1 punt).

2.

Consell de Ministres: format directament pels governs dels països de la
CEE és el principal òrgan decisori. Comissió Europea formada pels comissaris
elegits pels governs europeus d’acord amb les respectives oposicions són els
responsables de proposar la política comunitària i vetllar per la seva execució.
Parlament Europeu: aconsella el Consell de Ministres, determina amb el
Consell de Ministres els pressupost i controla el Consell de la Comissió. Els
seus membres són elegits per sufragi universal. Tribunal de Justícia resol les
disputes que afecten la legislació comunitari. Format per juristes de prestigi de
cada estat membre més un de rotatiu. (1,5 punts).

3.

Cal destacar el Tractat de la Unió Europea signat a Maastricht (febrer
1992) que obre la idea d’unitat europea: promoure un progrés econòmic i social
equilibrat i sostingut mitjançant la creació d’un espai sense fronteres,
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l’enfortiment de la cohesió econòmica i social i l’establiment d’una unió
econòmica i monetària, l’afirmació de la seva identitat dins l’àmbit internacional
mitjançant una política exterior i de seguretat, reforçar la protecció dels drets i
interessos dels ciutadans i desenvolupar cooperació en l’àmbit de justícia i
interior (Article B Tractat de Maastrich). Les solucions han estat la creació
d’una moneda única a partir del Fons Europeu de Cooperació Monetària i del
Banc Central Europeu, la supressió de les fronteres interiors, la creació de la
CSCE (Consell de Seguretat de la Comissió Europea).
Entre les dificultats destaquem les següents: la integració dels països de l’Est,
el debat sobre si la Unió Europea ha de ser una federació o una confederació,
el debat sobre una Europa de dues velocitats (països rics versus països
pobres), problemes demogràfics d’envelliment de població i constant
immigració, els problemes derivats dels conflictes bèl·lics (antiga Iugoslàvia), la
qüestió del terrorisme i la llibertat dels ciutadans, el debat sobre la sobirania
nacional o comunitària, la futura ampliació...
La Unió Europea ha respost amb unes grans línies d’actuació: La defensa
conjunta de la democràcia i de la pau per la defensa dels dreta humans i contra
el terrorisme, el desenvolupament d’una política d’ajuda al Tercer Món,
especialment mitjançant l’ajuda alimentària, i la creació d’una política de
seguretat i defensa comuna. (2,5 punts)
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