
 

 

 
Temaris de les assignatures de les Proves d’Accés a la Universitat per als Majors de 25 i 45 anys. 
 

 
HISTÒRIA 
 
1. OBJECTIUS 
L’objectiu del temari és proporcionar un coneixement general dels grans processos de 
canvi social i econòmic, les grans transformacions polítiques, l’evolució dels moviments 
socials i del pensament polític durant el període contemporani, transformacions totes 
estes que ajuden a explicar la configuració del món actual. En este 
sentit, l’anàlisi de processos amplis té prioritat sobre el desenvolupament de continguts 
detallats. D’altra banda, la perspectiva d’anàlisi centra la seua atenció en la història 
europea i en la projecció internacional d’eixos processos. 
 
2. TEMARI 
1. El segle de les revolucions burgeses (1770-1870). 
La revolució francesa. L’imperi napoleònic. L’Europa de la Restauració. 
Les revolucions liberals i l’auge dels nacionalismes. 
2. La revolució industrial. 
Revolució agrària i canvi demogràfic. La industrialització. La societat de classes i l’auge 
dels moviments obrers. La segona revolució industrial i l’expansió del capitalisme. 
3. Colonialisme i imperialisme. 
L’Anglaterra victoriana i l’imperi colonial anglés. La colonització d’Àsia. El repartiment 
d’Àfrica. 
4. L’Europa de la Gran Guerra. 
La I Guerra Mundial. La revolució russa. La gran depressió dels anys 30. Feixismes i 
nacionalsocialisme. 
5. La II Guerra Mundial i la Guerra Freda. 
El desenvolupament del conflicte mundial i les seues conseqüències. La Guerra Freda i 
la política de blocs. 
6. Els processos de descolonització. La descolonització del món islàmic i el conflicte 
araboisraelià. Vietnam i el sud-est asiàtic. Els països no alineats. 
7. Un nou orde mundial 
La fi del socialisme real a Europa i el nou orde mundial. La Unió europea. La 
globalització i les seues conseqüències. 
 
3. AVALUACIÓ 
Estructura de l’examen 
Exposició d’un tema a elegir entre dos proposats, seguint els epígrafs que componen 
cada un dels temes. Extensió aproximada d’uns tres o quatre folis. 
Criteris d’avaluació 
. Coneixement i comprensió dels principals processos històrics, amb referència als 
principals fets i dates. 
. Capacitat d’articulació dels arguments i utilització d’un vocabulari històric adequat. 
. Capacitat d’anàlisi crítica. 
. Claredat expositiva i ortografia correcta. 
. Valoració dels continguts previstos en el programa oficial de la prova. 
. Utilització adequada dels conceptes i de les categories històriques. 
. Capacitat d’argumentació i de redacció. 
. Precisió en les contestacions. 
 
 


