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Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 2021. Criteris d'avaluació 

Sèrie 2 

PRIMERA PART 

Llegiu el text A i B i responeu a les tres qüestions següents. (4 punts) 

1) (1 punt) 

Es tracta de l’epidèmia de grip de 1918, la mal anomenada grip espanyola (donat que 

no va tenir l’origen a Espanya) que va provocar milions de morts durant de la Primera 

Guerra Mundial.  

Puntuació: si es reconeix l’esdeveniment històric seria 1 punt. Qualsevol generalització 

divagadora sense concretar l’esdeveniment i redactat pèssimament serien 0 punts. Si 

es reconeix l’epidèmia de la grip però està mal enfocat i amb algun petit error es podria 

valorar amb 0,5 punt.  

2) (1 punt) 

La diferència temporal és que el text A és escrit al mateix any 1918 quan passava 

l’esdeveniment històric i és una font primària, i els textos B són actuals quan parlen 

sobre aquesta epidèmia i són fonts secundàries. Es tracta de fer una enumeració 

d’idees principals que comprèn, la fisiologia, els símptomes, la propagació, la mortalitat 

i les etapes del cicle epidemiològic. 

Puntuació: si es situa la  diferència temporal de les fonts i s’enumeren les idees 

principals seria 1 punt. Qualsevol generalització divagadora sense un redactat precís i 

acurat seria 0 punts. Si es repeteixen afirmacions dels textos de manera 

contextualitzada, amb ordre i un redactat acceptable podria valorar-se amb un 0,5 

punt. 
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3) (2 punts) 

Es tracta d’una pregunta molt oberta on el que compta és que l’examinand sàpiga 

exposar de manera senzilla i amb maduresa aquesta relació que existeix en la societat 

contemporània. De quina manera els avenços de la ciència i de la tècnica ens porten a 

avenços de la medicina cosa que ha suposat un millor coneixement de les malalties i 

de la manera de tractar-les. El creixement de l’expectativa de vida al llarg, sobretot, del 

segle XX, seria la demostració d’aquesta millora. Cal posar quatre exemples d’aquesta 

relació i aquí el ventall pot ser molt ampli. Només cal que la persona correctora el trobi 

coherent i ajustat al que es demana. Pot ser que s’exposi des del moviment higienista 

del XIX per forçar canvis en la higiene a nivell social i a l’exigència de clavegueram; 

pot ser el coneixement de les malalties infeccioses i tot el que envolta el 

descobriments de vacunes, amb Pasteur com un personatge clau d’entre altres;. pot 

ser el món dels raigs X amb el coneixement científic i tècnic que pressuposa; també es 

podria considerar el creixement de la indústria química que té a veure amb la indústria 

farmacèutica; es pot considerar, alhora, totes les tècniques exploratòries per imatge o 

contrast que es relaciona en el perfeccionament d’aquest tipus de coneixement; 

s’entendria també com un canvi fonamental el desenvolupament de la cirurgia 

robòtica; l’ajut de tècniques de intervenció com el raig làser i d’altres; l’existència de 

màquines (respiradors, màquines de drenatge, instruments electrònics de 

monitorització, etc.), com l’evidència entre el progrés tècnic i la seva aplicació en la 

medicina. En definitiva, qualsevol evidència on s’estableixi aquesta relació serà 

correcte.   

Puntuació: Si es construeix una bona argumentació i s’expliquen els quatre exemples demanats, 

serien els dos punts. Si es incomplet o mal resolt, però apunta alguns trets encertats, seria 1 punt. Si 

diu alguna cosa sobre el tema, però té un redactat deficient, seria mig punt. Si només es diuen 

vaguetats o està mal redactat o no té una maduresa expositiva acceptable, serien 0 punts.  



 
Pàgina 3 de 5 

Història contemporània 

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys 2021. Criteris d'avaluació 

SEGONA PART 

Responeu a TRES de les cinc qüestions següents. (6 punts; 2 punts cadascuna) 

1)  

(Puntuació: l’enumeració correcta dels esdeveniments serien els dos punts i amb un ’equivocat o en 

blanc seria un punt. A partir de dos errors o en blanc, zero punts.) 

a) Abraham Lincoln va ser el president guanyador en la Guerra de Secessió als Estats 

Units de 1861 a 1865 i qui va abolir l’esclavitud en aquest país. Vertadera 

b) L’estat d’Israel es va independitzar el 1918, un cop acabada la Primera Guerra 

Mundial. Falsa 

c) Durant la Segona Guerra Mundial, les tropes alemanyes van entrar al Regne Unit i 

arribaren pràcticament fins a Londres, on van ser vençudes en la coneguda com a 

batalla d’Anglaterra. Falsa 

d) Una de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial fou la partició d’Alemanya 

entre la República Democràtica alemanya i la República Federal alemanya.

 Vertadera 

e) La Revolució Russa de 1917 va significar que l’exèrcit d’aquest país abandonés la 

Primera Guerra Mundial. Vertadera 
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2) 

(Puntuació: l’enumeració correcta dels esdeveniments serien els dos punts i amb un d’equivocat o en 

blanc seria un punt. A partir de dos errors o en blanc, zero punts.) 

a) La població del Japó va ser atacada amb armes nuclears en període bèl·lic.

 Vertadera 

b) L’atac de l’aviació japonesa a la base americana de Pearl Harbor va propiciar 

l’entrada dels EUA a la Segona Guerra Mundial Vertadera 

c) La Guerra de Corea va enfrontar Corea amb un grup de països aliats, entre els 

quals destacaren les Filipines, Laos i Tailàndia. Falsa 

d) Mao Zedong fou el líder comunista que va fer possible la revolució maoista xinesa i 

la formació de la República Popular de la Xina el 1949. Vertadera 

e) La guerra del Vietnam va acabar el 1983 una vegada es va signar el tractat de 

Hanoi pel qual els EEUU abandonaven Vietnam del Sud i França abandonava 

Vietnam del Nord. Falsa 

3)  

Podrien ser variades, però en podríem enumerar unes quantes. Causes econòmiques 

com la extracció de matèries primeres, la col·locació d’excedents de capital de les 

metròpolis, la possibilitat de tenir mercats més amplis i el fet de gaudir de mà d’obra 

barata i abundant. Com a causes polítiques el fet de tenir posicions territorials 

geoestratègiques, tenir posicions dominants en les relacions polítiques internacionals, 

desenvolupament d’exèrcits i armades potents i la recerca de polítiques interclassistes 

patriòtiques basades en l’orgull nacional per la potencialitat colonial. Hi haurien causes 

socials en la possibilitat que segments de la població de les metròpolis poguessin 

buscar nous horitzons de progrés socials en les ocupacions de tota mena que 

generava la dominació colonial en els territoris sota el seu control. Trobaríem causes 

ideològiques com el convenciment del destí de la cultura “de l’home blanc” (concepte 

sinònim de patriarcat) en “civilitzar” els pobles pretesament endarrerits. Aquí hi hauria 

des de l’activitat de Societats Geogràfiques, de missions religioses i de la formulació 

de moltes teories racistes sobre el progrés de la humanitat. 

Puntuació: si es posen les tres causes que es demanen, serien els dos punts. Si no és complet, 

s’expliquen els processos amb algunes inexactituds o no es redacta convenientment, seria el punt. Si 

es diuen vaguetats o no està redactat de manera acceptable, es posaria zero punts.  
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4) 

Cal tenir present totes les característiques que defineixen i caracteritzen el règim 

feixista italià. Autoritarisme, dictadura, totalitarisme, culte a la personalitat del líder, 

antisemitisme, racisme, antidemocràtic, culte a la violència, supremacista, imperialista, 

expansionista, autàrquic, militarista, preponderància del partit respecte l’estat. Alhora 

és pot dissociar la història de Mussolini en la seva evolució històrica i en tot el procés 

de feixistització i la Itàlia mussoliniana durant la Segona Guerra Mundial.   

Puntuació: si es posen cinc d’algunes d’aquestes característiques, es perfila el règim polític mussolinià 

i està ben redactat, serien els dos punts. Si no és complet però es donen prou elements per copsar el 

règim polític seria el punt. Si no és complet, s’explica desordenadament o no es redacta 

convenientment, seria el mig punt. Si es diuen vaguetats o no està redactat de manera acceptable, es 

posaria zero punts.  

5) 

El “cas Watergate” fou el descobriment d’un episodi d’espionatge sobre el Partit 

Demòcrata nord-americà per part de l’administració del president Richard Nixon que, 

alhora, havia tramat una xarxa que pretenia conèixer el funcionament dels contraris i 

que incloïa recerques personals, fiscals i polítiques il·legals sobre opositors polítics a 

l’administració per a neutralitzar-los o perseguir-los políticament. A l’estirar-se el fil d’un 

assalt a les oficines del Partit Demòcrata va portar al descobriment d’aquesta xarxa i 

les connexions amb el propi president Nixon. Això provocà un escàndol majúscul, 

l’obertura d’una investigació per part del Congrés dels Estats Units i, finalment i davant 

d’un més que probable “impeachment” al president, la seva renúncia el 9 d’agost de 

1974. 

Puntuació: si s’explica el cas i la conseqüència  què va portar serien els dos punts. Si és incomplert 

però hi ha una part significativa de la pegunta ben resolta, seria un punt. Si no és complet, s’explica 

desordenadament el procés o no es redacta convenientment, seria el mig punt. Si es diuen vaguetats 

o no està redactat de manera acceptable, es posaria zero punts.  


