EXAMEN D’HISTÒRIA BLOC III

1. Respon les preguntes següents sobre el Pla Marshall: 1.5p
– Quins països van acceptar el Pla Marshall?

– Quin tipus d'ajuda van rebre?

– Quins van ser els països més beneficiats?

– Quines conseqüències va tenir el Pla Marshall per a la política europea?

– Per què no hi ha cap Estat socialista a la llista de països beneficiats?

2. Contesta les preguntes següents sobre els problemes interns
dels blocs: 1p
–

En quins països van sorgir les primeres dissidències del bloc comunista?

–

Quins fets es coneixen com la “Primavera de Praga”?

–

Què va ser l’Ostpolitik?

–

Per què la política dels Estats Units a l’Amèrica Llatina va despertar serioses crítiques?

3. Respon les següents preguntes per definir l'estat de benestar: 1.5p
– Quin és l'objectiu de l'Estat de Benestar?

– Com intervé l'estat en l'economia per facilitar l'Estat de Benestar?

– Quines idees proposades per Keynes van influir en la gènesi de l'Estat de Benestar?

4. Especifica el paper desenvolupat per aquests elements en el ‘miracle japonès’:
1p
– El sector públic:

– Les condicions del mercat laboral:

– Les pautes de consum:

5. Explica la relació entre aquests conceptes per analitzar la crisi
de 1973: 1p
– Guerra àrab-israeliana / OPEP.

– Inflació / Tipus d'interès dels diners / Inversió privada / Atur.

– Preu del cru en dòlars / Balança de pagaments / Comerç internacional.

6. Enumera els factors que, a partir de la Segona Guerra Mundial,
van influir en el procés de descolonització: 1p

7. Indica a quin imperi colonial pertanyien les següents colònies
asiàtiques el 1945. 1p
Índia

…………………...

Vietnam

…………….……..

Indonèsia

…………….……...

Cambodja

…………………...

Birmània

……………….…..

Pakistan Occid.

…………….……...

Brunei

……………….…..

Malàisia

…………………...

Filipines

…………….……...

8. Explica el procés d'independència de l'Índia: 1p

.......................................

9. Completa la fitxa següent sobre la conferència de Bandung: 1p
Conferència de Bandung
– Data de celebració:
– Estats que van participar:
– Principals líders polítics:
– Acords assolits:

