CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau
Superior 2004
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 específica. Història del món
contemporani. Convocatòria ordinària. 2004
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. Expliqueu les principals causes de l’imperialisme. (2 punts).
3. Conseqüències de l’imperialisme. (2 punts).
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Exercici 2
Llegiu el text i responeu les qüestions.
“L’amenaça a què ens enfrontem no és de les que es dissipen fàcilment. És
una amenaça que pot durar molt de temps. La nostra política ho ha de tenir en
compte (...). Els territoris dels que emana aquesta amenaça són extensos. El
grup de nacions sotmeses a la Unió Soviètica constitueix un vast i dens territori,
la seva població assoleix els 800 milions d’habitants (...), La seva posició
estratègica ofereix al bloc soviètic les vies del nord de l’Àrtic, la qual cosa posa
les nostres regions industrials a l’abast d’un atac sobtat.
L’amenaça que mencionem no tan sols és de caire militar. La Internacional
comunista posa a disposició dels dirigents soviètics una xarxa política que
s’estén per tot el món. Aquesta xarxa comprèn un nombre considerable
d’agitadors experts i posseeix una poderosa organització de propaganda. Ha
esta concebuda per explotar el descontentament sota tots els seus aspectes, ja
sigui el que s’oposa al colonialisme, ja sigui el que neix de precàries condicions
econòmiques(...).
Per les nacions lliures, el pal de paller de la seva seguretat ha d’ésser un
sistema col·lectiu de defensa (...) L’OTAN constitueix la millor demostració
d’aquesta idea”.
Foster Dulles (Secretari d’Estat dels EUA) abril 1954.
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric.
(1 punt).
2. Exposeu les principals conseqüències de la segona guerra mundial
(2 punts).
3. Expliqueu la guerra freda i la formació dels dos blocs. (2 punts).
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