Història
Sèrie 4
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Davant de l’amenaça d’una violació legislativa del dret públic, subsegüent a una
violació pública, ostentosa i tumultuosa dels drets constitucionals, va despertar-se en
l’ànima catalana un moviment de protesta, determinador d’un estat d’unitat efectiva de
la consciència del nostre poble: tal fou, a la primeria, la Solidaritat Catalana. […]
Cal abans de tot, per a assolir aquesta alta finalitat de regeneració nacional, portar
aquesta energia social salvadora a les funcions que només per invasió del poder o per
atonia de la iniciativa social han vingut a ser funcions administratives directes o delegades de l’Estat, com l’ensenyament, la beneficència, les obres públiques […]. Condició
obligada de l’autonomia de les regions i dels municipis és l’atribució a aquests organismes de recursos econòmics propis […].
Aquests són els principis en què informaran llurs campanyes parlamentàries els
senadors i diputats de la Solidaritat Catalana.
FONT: Solidaritat Catalana. Programa del Tívoli, 1907.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Digueu quines reivindicacions apareixen a la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu les característiques de la situació política a Catalunya entre 1901 i la crisi
de la Solidaritat Catalana.
[1,5 punts]

b) Expliqueu l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Setmana Tràgica.
[1,5 punts]
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Exercici 2

FONT: Espert. Junta Delegada de Defensa de
Madrid, 1936-1939.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu el missatge que transmet la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu el procés d’internacionalització de la Guerra Civil i feu referència al paper
de les potències europees i a la No-intervenció.
[1,5 punts]

b) Sintetitzeu les fases de la Guerra Civil des del punt de vista militar.
[1,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Crisi del 1917. Paralització laboral. Àrees i nuclis on fou més important

FONT: Gabriel TORTELLA CASARES et al., Revolución burguesa,
oligarquía y constitucionalismo: 1834-1923. Barcelona: Labor,
1985.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Descriviu les àrees i els nuclis on la paralització laboral va ser més important.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu la crisi del 1917 i els efectes que va tenir en la societat i la política espanyoles. Feu referència als anys del pistolerisme.
[1,5 punts]

b) Expliqueu l’establiment i les principals realitzacions de la dictadura del general
Primo de Rivera.
[1,5 punts]
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Exercici 2
Ordre del governador civil de la província de Tarragona
Declarado único idioma oficial el castellano, es natural, dando con ello sentido de
unidad, que todo rótulo, letrero, cartel, etc., que esté expuesto al público sea redactado
en el idioma oficial.
Por otra parte es igualmente lógico que los nombres de las calles, los carteles indicadores […], de establecimientos […] sean asequibles y comprensibles para aquellos
españoles no oriundos de esta Región […].
Se da un plazo que finaliza el día 1° del próximo mes de mayo para el cumplimiento de la presente circular, del cual son responsables los señores Alcaldes y a la que darán
la máxima publicidad.
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!
Tarragona, 18 de abril de 1939. Año de la Victoria. El gobernador civil: Mateo Torres
Bestard.
FONT: Josep BENET. Catalunya sota el règim franquista: Informe sobre la persecució de la
llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco. Barcelona: Blume, 1979.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu el contingut de l’ordre.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu les formes, les característiques i els elements de la repressió franquista, i
feu una referència especial a l’exercida contra la llengua i la cultura catalanes.
[1,5 punts]

b) Expliqueu el desarrollismo i els canvis econòmics, socials i polítics del règim franquista des del 1959 fins al 1973.
[1,5 punts]
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Història
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
La Junta Revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no comenzara por dirigir su voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera,
manifestándoles los principios que se propone sustentar y defender como base de la
regeneración de este desgraciado país, cuyo entusiasmo no han podido entibiar tantos
años de degradación.
1.° La consagración del sufragio universal y libre, como base y fundamento de la
legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional.
2.° La libertad absoluta de imprenta […].
3.° La consagración práctica e inmediata de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de cultos […].
6.° La abolición de la Constitución bastarda que nos venía rigiendo […].
7.° La abolición de las quintas […].
11.° Cortes Constituyentes por sufragio universal directo, para que decreten una
Constitución en armonía con las necesidades de la época […].
¡¡Viva la libertad!! ¡¡Abajo la dinastía!! ¡¡Viva la soberanía nacional!!
FONT: Proclama de la Junta Provisional Revolucionària de Sevilla, 20 de setembre de 1868.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu els punts primer, segon i tercer de la proclama.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu les causes i els resultats de la Revolució del 1868.
[1,5 punts]

b) Digueu en quins períodes polítics es divideix el Sexenni Revolucionari (1868-1874)
i expliqueu breument els conflictes principals que s’hi esdevingueren.
[1,5 punts]
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Exercici 2

FONT: Partit Socialista Unificat de Catalunya,
1938.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu el missatge que transmet la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu dues causes de la Guerra Civil.
[1,5 punts]

b) Sintetitzeu l’esclat revolucionari del juliol del 1936 a Catalunya i l’evolució de la situació política, econòmica i social fins als Fets de Maig del 1937, i expliqueu aquests fets.
[1,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Les colònies industrials de la conca del riu Llobregat
Berga
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FONT: Víctor HURTADO, Cristina GATELL
i Felipe MOLINERO. Atles històric de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives, 1998.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Deduïu la localizació geogràfica de les colònies industrials segons la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu les característiques de la indústria tèxtil catalana pel que fa a la localització, l’organització, els capitals i els mercats.
[1,5 punts]

b) Expliqueu les característiques generals de la construcció dels ferrocarrils a l’Estat
espanyol.
[1,5 punts]
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Exercici 2
Artículo 1.° España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que
se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones.
La bandera de la República es roja, amarilla y morada. […]
Artículo 3.° El Estado español no tiene religión oficial. […]
FONT: Constitució de la República Espanyola, 1931.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Comenteu breument els articles primer i tercer.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu les circumstàncies de la proclamació de la Segona República, identifiqueu
alguns dels dirigents polítics del període i comenteu els aspectes més rellevants de la
Constitució del 1931.
[1,5 punts]

b) Expliqueu l’acció reformista dels governs del bienni d’esquerres (1931-1933).
[1,5 punts]
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