
EXAMEN D’HISTÒRIA. BLOC IV. CORREGIT 
 

 

1. Explica a què es destinen els fons europeus. 

 Els fons europeus es destinen a fer inversions en aquelles regions i països amb uns nivells de 
renda inferiors al 90 % de la mitjana comunitària, amb la finalitat d'igualar la riquesa dels Estats 
membres. 
 

2. Escriu una V per a les frases vertaderes i una F per a les frases falses.  

– La política de quotes va estimular la producció dels pagesos europeus. → F. 

– A partir de 1992 van disminuir les subvencions i es va reduir els preus de suport. → V. 

– Un dels objectius de la Política Agrícola Comunitària era augmentar la producció. → F. 

– L'agricultura rep subvencions perquè no pot competir amb els països subdesenvolupats. → V. 

– Els països en vies de desenvolupament van mostrar la seva oposició a la PAC perquè era una 
competència deslleial. → V. 

– La mesura de garantir uns preus a determinats productes va ser negativa ja que la producció va 
augmentar. → V. 

 
3. Llegeix el text i contesta les preguntes:  
a. Els Acords de Schengen foren signats el 1985 i 1990 a Schengen per diversos països de la 
Unió Europea per suprimir de forma progressiva els controls fronterers. L'objectiu és garantir la 
lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers. 
 
L'espai Schengen va entrar en vigor el març de 1995 a Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, 
Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i Portugal. Posteriorment s`hi han anat afegint altres estats 
europeus, la majoria de la Unió Europea (tots menys el Regne Unit i la República d'Irlanda, que 
només hi participen parcialment), a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. 
b. Resposta oberta. 
 

4. Explica breument les diferències entre... Les diferències entre cada  sistema són: 

– Sistemes bipartidistes i sistemes multipartidistes  → En el sistema bipartidista només dos 
partits tenen l'hegemonia política i la possibilitat real de dirigir l'Estat. En el sistema 
multipartidista aquesta possibilitat s'amplia a diverses forces polítiques. 

– Estats unitaris i estats federals  → Els Estats unitaris són aquells que tenen una organització 
uniforme per a tot el territori i prenen les decisions des d'un únic centre polític.  
El model d'Estat federal parteix del reconeixement de la personalitat dels diversos estats que 
l'integren. Cadascun gaudeix del dret a legislar i tenir les seves pròpies institucions 
polítiques. 
 

5. Explica què és el fonamentalisme islàmic i els conflictes... 
 El fonamentalisme islàmic és un moviment religiós i polític de masses que pretén restaurar la 
puresa islàmica mitjançant l'aplicació estricta de la llei alcorànica a la vida social. 

El fonamentalisme islàmic ha provocat en molts països un important retrocés de les llibertats 
individuals, especialment de les dones, ja que aplica interpretacions radicals de l'Alcorà a 
l'organització social i política dels Estats. 

També ha fomentat l'aparició de diversos grups terroristes animats per les idees de la gihad, la xara i 
una profunda animadversió cap a Occident, particularment contra els Estats Units. 

 



6. Respon les qüestions següents.  

– L'antiga Iugoslàvia la formaven sis repúbliques balcàniques: Sèrbia, Croàcia, Eslovènia, Bòsnia-
Herce-govina, Macedònia i Montenegro. 

– Després de la caiguda del comunisme es va constituir una nova  Federació Iugoslava amb una 
presidència rotatòria. El fet que Sèrbia es negués a acceptar que el representant croat assumís la 
presidència col·lectiva de la Federació quan li corresponia, va ser el detonant que va fer iniciar el 
conflicte secessionista. 

– El president serbi Slobodan Milosevic va promoure a Bòsnia una sèrie de neteges ètniques 
dirigides a la població musulmana, fets pels quals va ser jutjat pel Tribunal Penal Internacional. 

– La població predominant a Kosovo era l'albanesa. 

 

7. Assenyala els tres grans centres de les economies… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tres grans centres de les economies dominants són Amèrica del Nord, Europa occidental i l'Àsia 
oriental al voltant de Japó. En aquestes zones, la interacció entre progrés tecnològic, mà d'obra 
qualificada i abundància de capitals permet mantenir un elevat nivell de vida a gran part dels 
ciutadans i un poder de primer ordre en el concert econòmic mundial. 

8. Completa aquest quadre sobre la mundialització … 
Factors que ho fan possible: Grans avenços en els mitjans de transport i en els sistemes de 
transmissió d'informació; interdependència de les economies na-cionals amb intercanvis fàcils i 
ràpids; reducció de les barreres en la mobilitat de mercaderies, capitals, perso-nes, idees i 
informacions. 

– Conseqüències: Deslocalització de la producció; trasllat de les inversions financeres d'un país a 
un altre de ma-nera instantània; la situació econòmica mundial condi-cionada pels grans poders 
econòmics (grans bancs, multinacionals, monopolis comercials). 

 

9. Respon les qüestions següents: 

– La manca d'un ordre social més just, les diferències abismals entre el món desenvolupat i el 
Tercer Món i les profundes desigualtats que es produeixen a l'interior dels països són les 
principals crítiques a la globalització. 

– L'Organització Mundial del Comerç (OMC), el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i 
l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic són els organismes que critiquen el 
moviment antiglobalització. 

– El creixement sostenible és necessari perquè el creixe-ment descontrolat comporta greus 
conseqüències eco-lògiques i cal preservar el planeta per protegir els inte-ressos de les 
generacions presents i venidores. 



– Els principals obstacles del creixement sostenible són que alguns països desenvolupats o amb 
economies emergents que contaminen més, es neguen a complir la normativa de la reducció dels 
gasos contaminants perquè això implica la reducció de la producció i el crei-xement. 

 



 
 
 


