
EXAMEN D’HISTÒRIA. BLOC III. CORREGIT 
 

1. Respon les preguntes següents… 

– El Pla Marshall va ser acceptat per la majoria dels països occidentals el juliol de 1947. En total 
van rebre l'ajuda 16 països. 

– Entre els anys 1947 i 1952 van rebre gairebé 13.000 milions de dòlars en forma de donacions i 
crèdits. 

– Els països més beneficiats pel Pla Marshall van ser la Gran Bretanya i França, seguits a certa 
distància per Itàlia, la RFA i els Països baixos. 

– En l’àmbit polític, el Pla Marshall va servir per apro-fundir la divisió entre els països capitalistes i 
els co-munistes, fet que va donar origen al període de ten-sions conegut com la Guerra Freda. 

Així mateix, va servir als EUA per controlar la posició internacional de l'Europa occidental i per 
contenir l'ex-pansió del comunisme. 

L’Europa occidental, després del període de recons-trucció econòmica i política, va assolir una 
gran pros-peritat econòmica, que va durar fins als anys setanta. 

– El Pla va ser rebutjat per l'URSS i els soviètics es van encarregar que cap país d'Europa oriental 
acceptés la proposta nord-americana. 

Stalin va veure en aquest programa de reconstrucció un complot per revitalitzar Alemanya com a 
instru-ment antisoviètic, qualificant l'ajuda nord-americana com una via de control i de 
dependència dels països beneficiaris respecte dels EUA. 

 

2. Contesta les preguntes següents … 

 

– Les primeres dissidències del bloc comunista van sorgir a Iugoslàvia després de la Segona 
Guerra Mundial. Les mesures del dirigent Josif Broz (Tito) van allunyar el comunisme iugoslau de 
l'òrbita soviè-tica, impulsant així el moviment dels països no ali-neats. 

– Es coneix com la Primavera de Praga el moviment d'obertura i democratització impulsat el 1968 
per Alexander Dubcek a Txecoslovàquia. Va ser frenat  per una ràpida intervenció de les tropes 
del Pacte de Varsòvia. 

– L'Ostpolitik va ser el procés d'acostament al bloc de l'est protagonitzat pel canceller alemany Willy 
Brandt el 1970. 

– La política dels EUA a l’Amèrica Llatina va despertar serioses crítiques perquè oferia suport a 
diversos rè-gims dictatorials com els d'Hondures, El Salvador, Nicaragua o el Paraguai; van dur a 
terme interven-cions militars directes dels marines en diversos paï-sos i van utilitzar la CIA per 
subministrar armament, ensinistrar o assessorar grups colpistes, com en el cas de Xile o de 
l'Argentina. 

 

3. Respon les següents preguntes per definir l'estat de benestar.  

– Com el seu propi nom indica l'Estat de benestar és un model polític i social segons el qual l'Estat es 
transforma en el garant dels drets socials del conjunt de la ciutadania assegurant la universalitat de 
serveis públics com la sanitat, l'educació, les pensions i els subsidis de desocupació... 

– L'Estat intervé en la regulació del mercat, impedint els moviments més especulatius i lluitant 
mitjançant una sèrie de lleis contra els monopolis. 
Intervé a més a més en la regulació de la política monetària per lluitar contra la inflació i a les crisis 
de producció.  
Per últim, utilitza recursos públics per crear o sostenir sectors econòmics considerats estratègics per 
al país (indústries base, energia, transports...). 



– La intervenció de l'Estat en l'economia del país és la base del concepte d'Estat de benestar. 

 

4. Especifica el paper desenvolupat per aquests elements en el ‘miracle japonès’’.  

– El sector públic: va fomentar el creixement de la indústria pesant, va elaborar un règim fiscal 
favorable a l'estalvi privat i a la inversió, i va iniciar una planificació eficaç. 

– Les condicions del mercat laboral: els sindicats tenien molt poca influència i, contràriament, la 
tradició imposava un respecte a la jerarquia i una disciplina de treball molt intenses. Com a 
contrapartida s'oferia al treballador una gran estabilitat laboral. 

– Les pautes de consum: Japó va començar a adoptar les pautes de la societat de consum i va 
augmentar la venda d'electrodomèstics, automòbils i altres béns. 

 
5. Explica la relació entre aquests conceptes per analitzar la crisi de 1973. Els conceptes es 
relacionen com segueix: 

– Guerra àrab-israeliana / OPEP. Els països àrabs productors de petroli organitzats en l'OPEP van 
anar incrementant el preu de petroli com a mesura de pressió i protesta per la guerra àrab-israeliana 
davant l’anomenat món industrialitzat.  

– Inflació / Tipus d'interès dels diners / Inversió privada / Atur. L'augment del preu del petroli va 
comportar una pujada dràstica de la inflació. Per frenar aquesta pujada es va produir una 
pujada dels tipus d'interès que, com a efecte negatiu, va reduir la inversió privada. Cosa que al 
seu torn va comportar un augment de l'atur. 

– Preu del cru en dòlars / Balança de pagaments / Comerç internacional. El fet que el preu del cru 
hagués quedat establert en dòlars i que el cost del petroli pugés va fer augmentar la demanda de 
dòlars i, consegüentment, la seva cotització. Aquest augment de la cotització del dòlar va 
perjudicar, al seu torn, als països obligats a comprar cru. 

 
6. Enumera els factors que, a partir de la… 
– Debilitat de les metròpolis després de la Segona Guerra Mundial (crisi econòmica, fi del mite de la 

metròpoli invencible, guerrilles en països ocupats per l'Eix, opinió pública contrària a la 
colonització). 

– Context internacional favorable: URSS. i EUA. con-traris al colonialisme i l'ONU a favor de la 
indepen-dència. 

– Auge dels nacionalismes en les colònies: partits co-munistes, fronts nacionals, nacionalismes 
religiosos i ètnics. 

 
7. Indica a quin imperi pertanyien… 

Índia: Regne Unit; Cambodja: França; Brunei: Regne Unit; Vietnam: França; Birmània: Regne Unit; 
Malàisia: Regne Unit; Indonèsia: Països Baixos; Pakistan Occid.: Regne Unit; Filipines: Estats Units. 

 

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

Des del període entreguerres existia el Partit del Congrés a l'Índia que reivindicava la independència. 
Sota el liderat de Nehru i Gandhi va créixer espectacularment amb la integració pagesos i classes 
populars urbanes. Gandhi va proposar una teoria de lluita i resistència coneguda com a la no-violència 
i la desobediència civil. El 1942 el Partit del Congrés va ser il·legalitzat i durament reprimit. Per la seva 
part, la minoria islàmica havia creat la Lliga Musulmana que aspirava a un Estat propi. El 1945, a 
l'arribar al poder els laboristes a la Gran Bretanya, es van iniciar negociacions i, a l'agost de 1947, 
l'Índia va accedir a la independència i la colònia britànica es va dividir en dos Estats: Unió Índia i 
Pakistan, poblats respectivament per hindús i musulmans. 
 



9. Completa la fitxa següent sobre la conferència… 

– Data de celebració : abril de 1955 

– Estats que van participar: Libèria, Ghana, Líbia, Egipte, Sudan, Etiòpia, Iemen, Jordània, Líban, l'Iraq, 
Síria, Turquia, Iran, Afganistan, Pakistan, Índia, Nepal, Xina, Japó, Birmània, Vietnam del Nord, Laos 
Tailàndia, Vietnam del Sud, Cambodja, Filipines i Indonèsia. 

– Principals líders polítics: Nehru, Nasser, Sukarno. 
Acords assolits: Dret dels pobles a disposar de si mateixos: sobirania i igualtat per a 
totes les nacions; condemna de tota discriminació racial; rebuig a tota intervenció 
estrangera en els assumptes interns d'un Estat; neutralitat, allunyant-se de la política de 
blocs; defensa de la coexistència pacífica, el desarmament i la prohibició d'armament 
atòmic; reclamació de la cooperació internacional en la lluita contra el sub- 
desenvolupament. 


