Prova per a majors de 20 anys

TÍTOL DE BATXILLER
Convocatòria de maig de 2018

EXERCICI 6 o 7: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI / HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
(Durada: 1h 30 min)
MATÈRIA 1. HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Tema 1. La Revolució Industrial a la Gran Bretanya (1780-1860)
Responeu les qüestions següents:
1. Expliqueu com les transformacions agràries i el creixement demogràfic foren els grans motors
que van precedir i van acompanyar el naixement de la indústria moderna.
2. Expliqueu la mecanització, el sistema fabril i el sectors industrials emblemàtics durant la
Revolució Industrial.
Tema 2. La Segona Revolució Industrial (a partir de l'últim terç del segle XIX), el
Colonialisme i l'Imperialisme
Responeu les qüestions següents:
3. Les noves fonts d'energia, mitjans de transport, invents, tipus d'indústries i organització del
capital i del treball durant la II Revolució Industrial.
4. Les causes de l'Imperialisme: econòmiques, polítiques, demogràfiques i ideològiques.
Matèria 1. Criteris de qualificació
•
•
•

Cada pregunta té una valoració de 2,5 punts.
La qualificació de l’exercici serà la mitjana aritmètica sense decimals de les qualificacions
obtingudes en cadascuna de les dues matèries.
Per a la superació de l’exercici caldrà obtindre una qualificació mínima de 4 en cada
matèria.

MATÈRIA 2. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
1. A continuació, heu de triar dos ítems d'entre els tres següents.

a) Anàlisi i classificació de les idees segons Descartes.
b) Els judicis sintètics a priori en Kant com a judicis que compleixen les condicions del
coneixement científic.
c) Interpretació existencialista de la frase de Simone de Beauvoir: "No es neix dona, s'arriba
a ser-ho".
Matèria 2. Criteris de qualificació
•
•
•

Cadascun dels 2 ítems triats té una valoració de 5 punts.
La qualificació de l’exercici serà la mitjana aritmètica sense decimals de les qualificacions
obtingudes en cadascuna de les dues matèries.
Per a la superació de l’exercici caldrà obtindre una qualificació mínima de 4 en cada
matèria.
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EJERCICIO 6 o 7: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO / HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
(Duración: 1h 30 min)
MATERIA 1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
La Revolución Industrial en Gran Bretaña (1780-1860)
Responde a las siguientes cuestiones:
1. Explica cómo las transformaciones agrarias y el crecimiento demográfico fueron los grandes
motores que precedieron y acompañaron el nacimiento de la industria moderna.
2. Explica la mecanización, el sistema fabril y los sectores industriales emblemáticos durante la
Revolución Industrial.
Tema 2. La Segunda Revolución Industrial (a partir del último tercio del siglo XIX), el
Colonialismo y el Imperialismo
Responde a las siguientes cuestiones:
3. Las nuevas fuentes de energía, medios de transporte, inventos, tipos de industrias y
organización del capital y del trabajo durante la II Revolución Industrial.
4. Las causas del Imperialismo: económicas, políticas, demográficas e ideológicas.
Materia 1. Criterios de calificación
•
•
•

Cada pregunta tiene una valoración de 2,5 puntos.
La calificación del ejercicio será la media aritmética sin decimales de las calificaciones
obtenidas en cada una de las dos materias.
Para la superación del ejercicio habrá que obtener una calificación mínima de 4 en cada
materia.

MATERIA 2. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
1. A continuación, se debe elegir dos ítems de entre los tres siguientes.

a) Análisis y clasificación de las ideas según Descartes.
b) Los juicios sintéticos a priori en Kant como juicios que cumplen las condiciones del
conocimiento científico.
c) Interpretación existencialista de la frase de Simone de Beauvoir: "No se nace mujer, se
llega a serlo".
Materia 2. Criterios de calificación
•
•
•

Cada uno de los 2 ítems elegidos tiene una valoración de 5 puntos.
La calificación del ejercicio será la media aritmética sin decimales de las calificaciones
obtenidas en cada una de las dos materias.
Para la superación del ejercicio habrá que obtener una calificación mínima de 4 en cada
materia.
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