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Proves d’accés a CFGS. Part específica. Història del món 
contemporani. Solucions.  
Convocatòria ordinària. 2004. 
 
Exercici 1 
 
1. En el mapa s’observen el imperis colonials el 1914 abans de la primera 
guerra mundial. Destaquen per la seva extensió l’imperi britànic, el francès i en 
tercer lloc l’alemany a una distància considerable. També es fan notar d’altres 
(holandès, belga, espanyol, portuguès, italià, danès i finalment l’Imperi rus amb 
la gran extensió corresponent a Sibèria i els EUA). També cal remarcar el 
repartiment colonial d’Àfrica. Així mateix es poden constatar les dades de 
població de les principals potències colonials. (1 punt). 
 
2. Per explicar l’imperialisme se solen citar quatre tipus de factors: demogràfics, 
econòmics, ideològics i estratègics. Les raons demogràfiques es basen en 
l’augment de la població europea entre 1850 i 1914 i el fenomen de la 
superpoblació. Les raons econòmiques fan referència a les necessitats de les 
indústries capitalistes de trobar nous mercats així com l’obtenció de matèries 
primeres. Respecte les raons ideològiques es poden citar, entre d’altres la 
consciència de la “superioritat” moral i cultural europea, el “deure” d’exportar la 
“civilització” i la religió, així com l’interès desvetllat pels descobriments 
geogràfics. Entre el factors politico-estratègics  es troben la rivalitat entre les 
potències, la necessitat d’augmentar el “prestigi” davant de l’opinió pública, el 
control de determinades posicions de valor estratègic així com les temptacions 
de poder i domini de classes dirigents que es fan extensives a sectors amplis 
de població dels principals imperis. (2 punts). 
 
3. Les conseqüències principals en els països colonitzats foren 1) de tipus 
polític: introducció de nous sistemes de gestió i  burocràcies en els territoris 
ocupats, la formació de territoris amb fronteres artificials sense tenir en compte 
ètnies, llengües, tradicions i cultures sovint enfrontades. Afavoriment d’èlits 
corruptes i despòtiques. 2) de tipus econòmic: l’espoli dels recursos naturals, la 
dependència exclusiva de la metròpoli, la feble o nul·la industrialització així com 
la destrucció de les estructures artesanes tradicionals, el control de les 
activitats comercials i per qüestió del monoconreu, l’abandonament de la 
producció pròpia d’aliments per l’autoconsum. 3) impacte social i cultural: 
disminució de la mortalitat, noves estructures urbanes i emigració de població a 
zones suburbials, processos d’aculturització i pèrdua de la diversitat lingüística i 
cultural.  (2 punts). 
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Exercici 2 
 
1. El text es refereix a l’amenaça que representava l’URSS per als EUA segons 
un Secretari d’Estat. Aquesta amenaça ve representada per diversos factors:   
l’extensió territorial de l’URSS i els seus aliats així com per la nombrosa 
població; el perill militar; l’agitació contra el colonialisme i contra les 
desigualtats socials. La solució d’aquests problemes ha d’ésser una 
organització militar: L’OTAN. (1 punt) 
 
2. La II Guerra mundial va tenir com a conseqüències principals les següents: 
Pèrdues humanes i materials, pèrdua de l’hegemonia europea en favor dels 
EUA i l’URSS, nova distribució territorial d’Europa, la fundació de l’ONU i també 
es pot parlar de decepció moral generada pels camps d’extermini, pels 
bombardeigs massius sobre la població civil i el llançament de la bomba 
atòmica. Indirectament es pot parlar de la reconstrucció d’Europa i de la guerra 
freda així com de la descolonització i la configuració del Tercer Món. (2 punts).l 
 
3. En la reconstrucció política del món després de les conferències de Teheran 
(43), Ialta i Postdam (45) es va decidir la desmilitarització i ocupació 
d’Alemanya, però el repartiment dels territoris europeus en dos blocs oposats, 
un representat pels EUA i l’altre per l’URSS  originà una forta tensió 
politicosocial anomenada guerra freda. Es caracteritzava per la presencia de 
dos sistemes econòmics diferents (capitalisme, socialisme) amb plans 
específics (Pla Marshall, COMECON), dos sistemes polítics (democràcia 
parlamentària, partit únic), i dues organitzacions militars diferents (OTAN, Pacte 
de Varsòvia). La guerra freda també es va caracteritzar per la cursa 
armamentística nuclear i pel desplaçament dels conflictes armats a les 
perifèries. S’ha dividit  en tres parts: La primera fase de 1945 a 1959 on 
destaca la guerra de Corea i la derrota de l’exèrcit francès al Vietnam així com 
les persecucions ideològiques (cacera de bruixes, repressió política, social i 
nacional a l’URSS). Entre 1959 i 1975 es parla d’una època de distensió 
anomenada “coexistència pacífica” no obstant de la crisi dels míssils  a Cuba 
(1962), s’arribà als acords de limitació sobre les armes estratègiques (SALT) i 
l’establiment de relacions comercials mútues.  La segona i última fase entre 
1975 i 1985 caracteritzada per la implantació de règims comunistes a Vietnam, 
Laos i Cambotja, l’augment d ela influència de l’URSS a l’Àfrica, la seva 
intervenció militar a l’Afganistan, la modernització dels respectius arsenals 
militars, la desestabilització de l’Amèrica central i el boicot al jocs Olímpics de 
Moscou (1980) i Los Angeles (1984). (2 punts) 


