
Fitxa 1: La Mancomunitat de Catalunya. 2n Batx. Novembre-2011
Nom__________________________________________
La formació
1. Càrrec aconseguit per Prat de la Riba el 1907:________de la_______de_________.
2. Les diputacions eren organismes_________i de caràcter________.
3. Qui demanà un organisme comú de totes les diputacions catalanes? Qui s’hi oposà?

4. Qui va acceptar aquest projecte i quan va ser aprovada? Quin fet i per què la perjudicà?

5. Qui va possibilitar que s’aprovés? Quan es va constituir la Mancomunitat de Catalunya?

6. Què vol dir: “La Mancomunitat era una federació de diputacions”? Era la primera 
vegada des del 1714 que Catalunya tenia un______ ______. Quant de temps feia?

7. Quins eren els seus 3 organismes? A quines 3 institucions de l’actual Generalitat 
corresponen?

8. Qui la governà i amb quin suport? Qui, quan i per què el substituí?

L’obra de govern
10. Quines 2 funcions desenvolupà la Mancomunitat?
-
-
11. De quines competències disposava? Quines 2 fites va assolir?
-
-
-

12. Quins 4 avenços va aconseguir a nivell educatiu. Lliga’ls amb la dita: país, nens, 
dones i ciència. A qui va triar Prat de la Riba i per què per dirigir l’Escola del Treball?

-
-
-
-
13. Quines 3 realitzacions va fer la Mancomunitat a nivell cultural?
-
-
-
14. Quines 3 accions va dur a terme per protegir i difondre el patrimoni cultural català? 

Què passà, en canvi, a l’Aragó amb el seu romànic? Quin problema se’n deriva ara?
-
-
-
15. Quins 3 assoliments hi va haver a nivell científic?
-
-
-
16. Quines 4 actuacions van modernitzar el país a nivell econòmic i social?
-
-
-
-



La crisi social. Tema 6. Història. 2n Batx. Desembre-2011
Nom____________________________________________
Els sindicats
1. Quines classes populars hi havia a Espanya? Com eren les seves condicions de vida?
-
-
-
-
2. Com quedà l’anarquisme i per què? Quin sindicalisme era el més important?
-
-
3. On hi havia més lluita sindical i per què? Quines 2 eines tenien amos i obrers?
-
-
4. Per què s’encetà una vaga general a Bcn el 1901? En què deriva? A quin sector?
-
-
5. On era fort el sindicalisme catòlic? Quins sindicats l’integraven? Com s’organitzaven?
-
-
6. Quins dos sindicats nacionalistes hi havia a Catalunya i Euskadi?
-
-
La Setmana Tràgica
1. Quan i per què va ocupar Espanya el nord del Marroc? Com es deia aquesta regió?
-
-
2. Quina derrota hi patí l’exèrcit espanyol el 1909? Què va fer el govern espanyol?
-
-
3. Qui va iniciar un moviment contra la guerra del Marroc a Bcn? Amb quin mètode?
-
-
4. Com va reaccionar el govern? Què va provocar, com a efecte, entre els revoltats?
-
-
5. Com es va articular la lluita? Com era aquesta revolta? Quins en van ser els resultats?
-
-
-
6. Quines 3 mesures repressives plantejaren les autoritats? De quin caràcter eren?
-
-
-
-
7. Qui !donà suport a la repressió i qui hi estigué en contra? Amb quin efecte polític?
-
-
-
8. Quines conseqüències en va tenir a nivell espanyol?
-
-



L’evolució del moviment obrer. Tema 6. Història. 2n Batx. Desembre-2011
Nom__________________________________________________________
El sindicalisme de masses: CNT i UGT
1. Quines eren les 3 ‘e’ adversàries de l’anarquisme? Què creus que vol dir ‘de masses’?

2. Qui, quan i amb quin model va crear Solidaritat Obrera? En què mutà el 1910?
-
-
3. Quina n’era la ideologia i estratègia majoritàries? Qui se’n retirà?
-
-
4. Quin nom passa a tenir el 1911? Què adopta al Congrés de Sants el 1918? Per què?
-
-
-
5. Quina n’era la troika dirigent? Quin sindicat hi ingressà el 1919, on tenia suport la CNT?
-
-
-
6. Qui dirigia la UGT? A quin partit estava lligada? Com s’organitzava? On tenia suport?
-
-
-
7. Què van fer conjuntament la CNT i la UGT? Amb quins propòsits?
-
-
La vaga de la Canadenca (1919)
1. Quan es va fer aquesta vaga? per què va ser tan important? Com reaccionà el govern?
-
-
-
2. Quines 3 millores obtenen els obrers amb la mediació de______, ministre d‘______?
-
-
-
3. Per què es reprengué la vaga? Com reaccionaren autoritats i amos, quan i com acaba?
-
-
-
El pistolerisme
1. Per què hi havia conflictivitat social? Dóna’n un sinònim. Com actuaven els patrons?
-
-
2. Quines 2 tendències hi havia a la CNT? Quina va ser la seva acció més sonada?
-
-
-
3. Com hi van respondre la patronal i el govern? Quins dirigents anarquistes foren 

assassinats? Què s’esdevingué a Andalusia?
-
-
-





La guerra del Marroc. El cop d’estat de Primo de Rivera. 2n Batx. Desembre-2011
Nom_________________________________________________________________
El Marroc
1. Cap a on va expandir-se colonialment Espanya? Per què?
-
-
2. Quan i com es va decidir que Espanya rebés el Rif? Per què l’hi interessava?
-
-
3. Com i quan es va fer l’ocupació militar del nord del Marroc?

Annual
4. Quina iniciativa es va prendre el 1920? Qui i com s’hi oposà?
-
-
5. Com va actuar el govern espanyol? Quina derrota patí? Amb quins 5 efectes?
-
-
-
-
-
-
Alhucemas
6. Per què la guerra del Marroc era un argument favorable a la dictadura militar?

7. Quin error va cometre Abd el-Krim? Quina operació i amb quin resultat es va fer? 
Alhucemas, el_____, és la________d’A_____, el_____. Els francesos hi van aportar 
la_______, les armes_______, l’a______i l‘______. Espanya, la m______i la i______.

-
-
El cop d’estat
8. Qui, quan i com va posar fi al sistema polític de la Restauració?

9. Enumera les 8 causes del cop d’estat:
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Enumera les primeres mesures polítiques preses per Primo de Rivera:
-
-
-
-
-
La Dictadura. 2n Batx. Desembre-2011
L’actuació política de Primo de Rivera
1. Quin partit únic va crear? Qui s’hi afilià? A qui imitava? Quin títol s’hi autoatorgà?
-



-
-
-
2. Amb quin sistema legal governà? De quin èxit se’n beneficià? Què era el Directori Civil? 
-
-
-
3. Enumera les 7 mesures anticatalanes de Primo de Rivera.
-
-
-
-
-
-
-
La política econòmica i social
4. Amb quin període internacional coincidí la Dictadura?

5. Quin sistema econòmic adopta? Amb quins 3 trets?
-
-
6. Explica les actuacions de l’intervencionisme en obres públiques

7. Explica les dues actuacions monopolístiques a nivell d’empresa
-
-
8. Explica com va formular el proteccionisme
-
-
9. Explica quines 3 actuacions diferents va seguir amb cada sindicat
-
-
-
Amb els obrers, combinava el pal (repressió) i la________ (paternalisme).
10. Quines 3 lleis feu per millorar la situació de la classe obrera?
-
-
-
L’oposició
11. Quins 3 intel·lectuals hi van plantar cara i com ho van fer? Què va prohibir?
-
-
-
-
12. Com van actuar anarquistes i socialistes davant la Dictadura?
-
-
13. Què s’esdevé amb la Lliga? Quina actuació destacada feu Estat Català?

14. Explica les 3 causes de la caiguda de Primo de Rivera. Qui el substituí?
-
-
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Activitats de reforç i ampliació

Nom: Data: 

Relaciona cada fet històric amb la seva data corresponent.
Assemblea de Parlamentaris 1901

Pronunciamiento de Primo de Rivera 1909
Fundació de la CNT 1911

Desastre militar d’Annual 1914
Setmana Tràgica 1917

Constitució de la Mancomunitat 1921
Fundació de la Lliga Regionalista 1923

Busca informació sobre aquestes tres persones que van escriure sobre els fets de la Set-
mana Tràgica: Joan Josep Laguarda, José Nakens i Joaquim Maurín.
Quin dels tres creus que va escriure aquest text el 1930. Raona la resposta.
«En 1909, las masas obreras de Cataluña, impulsadas por la necesidad histórica de la
revolución, se insurreccionaron. Aquel movimiento, caótico, incoherente, sin dirección,
fue, sin embargo, una de las páginas más brillantes del proletariado español. La clase
obrera, dirigida por la pequeña burguesía, se equivocó en el ataque. Cayó sobre el cle-
ricalismo en lugar de lanzarse al asalto del Estado. Quemó conventos e iglesias en vez
de tomar los cuarteles, Montjuich, Capitanía, el Gobierno Civil, los Bancos. No obstan-
te su error básico, aquella protesta encendida merecía el apoyo entusiasta de todos los
trabajadores españoles»

2

1

Unitat didàctica 4. Del desastre a la Segona República
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Activitats de reforç i ampliació

Ordena cronològicament aquest fets.
Cop d’estat de Primo de Rivera
Constitució de Solidaritat Catalana
La crisi: Juntes de Defensa, Assembla de Parlamentaris i vaga general
Constitució de la Mancomunitat de Catalunya
Pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines
Proclamació de la Segona República
La Setmana Tràgica

La següent relació fa referència a diferents causes que incidiren el fets de 1917. Clas-
sifica-les per la seva naturalesa: socioeconòmica, política o ideològica. Indica a quin
dels tres grups que van protagonitzar la crisi de 1917 correspon cada causa.
– Agitació per l’encariment dels productes de primera necessitat.

– Insatisfacció econòmica i política de l’oficialitat.

– Revolució burgesa russa.

– Increment de l’atur a partir de 1916.

– Inseguretat per vagues, actes terroristes…

– Oligarquia desacreditada i desarticulada sense decidir-se per una renovació.

– Malestar per la dissolució de les Corts i la suspensió de les garanties constitucionals.

– Grups radicalitzats en veure’s al marge de la riquesa que es malgastava arreu

– Grups amb gran poder econòmic però sense accés directe al poder polític.

– Grups que volien participar en el govern per frenar l’agitació social.

4

3

Unitat didàctica 4. Del desastre a la Segona República
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Activitats de reforç i ampliació

Ordena cronològicament aquest fets.
Cop d’estat de Primo de Rivera
Constitució de Solidaritat Catalana
La crisi: Juntes de Defensa, Assembla de Parlamentaris i vaga general
Constitució de la Mancomunitat de Catalunya
Pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines
Proclamació de la Segona República
La Setmana Tràgica

La següent relació fa referència a diferents causes que incidiren el fets de 1917. Clas-
sifica-les per la seva naturalesa: socioeconòmica, política o ideològica. Indica a quin
dels tres grups que van protagonitzar la crisi de 1917 correspon cada causa.
– Agitació per l’encariment dels productes de primera necessitat.

– Insatisfacció econòmica i política de l’oficialitat.

– Revolució burgesa russa.

– Increment de l’atur a partir de 1916.

– Inseguretat per vagues, actes terroristes…

– Oligarquia desacreditada i desarticulada sense decidir-se per una renovació.

– Malestar per la dissolució de les Corts i la suspensió de les garanties constitucionals.

– Grups radicalitzats en veure’s al marge de la riquesa que es malgastava arreu

– Grups amb gran poder econòmic però sense accés directe al poder polític.

– Grups que volien participar en el govern per frenar l’agitació social.

4
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Unitat didàctica 4. Del desastre a la Segona República
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Activitats de reforç i ampliació

Subratlla quines d’aquestes afirmacions defineixen algunes característiques de la Man-
comunitat.
– La Mancomunitat tenia poder legislatiu i executiu però no judicial.
– La Mancomunitat tenia poder administratiu però no executiu.
– Entre les principals actuacions cal destacar la creació de biblioteques a moltes ciutats.
– Va impulsar la redacció de l’Estatut de Núria per a Catalunya.
– Va promoure l’ensenyament professional a través d’escoles tècniques.
– Va assumir les competències d’ordre púbic amb els Mossos d’Esquadra.
– Va destacar per la seva obra en el camp de la cultura i educació.

5

Unitat didàctica 4. Del desastre a la Segona República

1. Zona on Espanya vol fer-se un imperi colonial a. Justificació del cop de Primo
2. Derrota del 1898 b. els francesos s'alien amb Espanya
3. Conferència d'Algesires c. Abd el Krim s'entrega als francesos
4. Interessos econòmics d. causa del cop d'estat (6)
5. Prestigi militar i estatal e. suport del cop d'estat (1)
6. Atacs berbers f. causa (5)
7. Rebuig popular g. tret ideològic de Primo (3)
8. Ocupació de més territori h. causa (7)
9. Abd el Krim i. Provoca el seu interès pel Marroc
10. Derrota d'Annual j. Reforçament de l'exèrcit a l'Àfrica
11. Abd el Krim es fa emir del Rif k. suport (3)



12. 12000 soldats espanyols morts l. Abd el Krim s'hi nega
13. Derrota d'Annual m. operació conjunta hispanofrancesa
14. Derrota d'Annual n. mesura dictatorial de Primo
15. Venjança contra Abd el Krim o. Derrota d'Annual (2)
16. Dictadura militar p. suport (2)
17. Abd el Krim ataca el Marroc francès q. 1ª mesura de Primo
18. Alhucemas r. causa (3)
19. Desembarcament d'Alhucemas s. guerra santa o yihad contra els 

espanyols
20. Victòria d'Alhucemas t. suport (4)
21. 1923 u. causa (1)
22. Dictadura de Primo v. Marroc
23. Recessió econòmica w. influència en el cop
24. Pistolerisme x. Directori Militar
25. Radicalització del moviment obrer y. 1925
26. Republicans i socialistes qüestionen l'Estat z. ocupació del Marroc
27. El catalanisme demanda més autonomia a1.  ocupació del Marroc
28. Humiliació d'Annual a2. tret ideològic de Primo (2)
29. L'expedient d'Annual (Picasso) apunta al rei a3 tret ideològic de Primo (1)
30. Rei a4  ocupació del Marroc
31. Exèrcit a5  1ª dictadura militar espanyola del 

s.XX
32. Burgesia a6 Comissió parlamentària d'investigació 

(4)
33. Conservadors i forces d'ordre a7  1921 
34. Cop d'estat feixista de Mussolini de 1922 a8  Espanya es queda el Rif, la resta per 

França
35. Govern només de generals fet per Primo el 1923 a9  causa (4)
36. Prohibició de partits polítics a10 Derrota d'Annual (1)
37. Tancament del Congrés de Diputats a11 1898 bis (3)
38. Dissolució de diputacions i ajuntaments a12 Primo fa un cop d'estat i acaba amb 

la Restauració
39. Vocales asociados a13 ocupació costosa, amb 250000 

homes
40. Militarisme a14 2ª mesura de Primo
41. Masclisme a15 causa (2)
42. Espanyolisme 16  Succedanis de regidors triats per 

sorteig entre els més rics

2n Batx. La guerra del Marroc i la dictadura de Primo de Rivera. 2011-01-10                                               
Omple: Rif/ 1898 / 250000/ militars / econòmics / 1906                                                                                                 
Després de la derrota del______ Espanya es va expandir cap Marroc, que se'l va repartir amb França a la 
conferència d'Algesires, _____, tot obtenint el nord o_____ . Hi havia interessos _______ i______. Espanya 
hi desplegà _______ soldats.   Omple: 12000 / Yihad / Annual / Abd-el-Krim / 1921 / 1920                                                                                          



El_____ es va ampliar l'ocupació, però el líder islàmic_______ la va rebutjar tot proclamant la guerra santa 
o_____ contra els espanyols, als quals derrotà a_____, _____, causant uns_____ morts i una fortíssima 
commoció.                Omple:  vida / 1925 / Alhucemas / justificar / Abd-el-Krim / militar                                                                                
Primo de Rivera va______ el cop d'estat amb la necessitat de enllestir aquest conflicte, tot reforçant la 
despesa______. Quan_______ atacà França, aquesta li proposà una aliança a Espanya i el_____ es produí 
el desembarcament d'_____. Abd el Krim, derrotat, s'entrega a França que el tancà de per_____ a l'illa de la 
Reunió, a l'Índic.               Omple: dictadura / s.XX / 1923 / liberalisme / cop d'estat / constitucionalisme                                                     
El _____ el general Primo de Rivera donà un________ tot acabant amb el_______ i el_______ i encetant la 
1ª ______ espanyola del ______.         

! ! !  Causes i suports del cop d’estat i mesures posteriors

1. Relacions socials patrons-obrers a. venjar-se d’Abd-el-Krim
2. Postguerra b. tenen cada cop més força
3. Pistolerisme c. influencia Primo de Rivera
4. Republicans i socialistes d. crisi o recessió econòmica
5. El catalanisme i d'altres nacionalismes e. volen modificar l'Estat
6. l'exèrcit vol f. tenses
7. Èxit del cop feixista de Mussolini el 1922 g. freqüent i amb moltes víctimes
1. Suport a. mesura inicial de Primo
2. Suport b. mesura del Directori Militar
3. Suport c. directori militar
4. Suport d. mesura inicial de Primo
5. Govern creat pel dictador e. mesura del Directori Militar
6. tancament del Congrés de diputats f. Exèrcit
7. Prohibició dels partits polítics g. burgesia
8. Tancament de diputacions i ajuntaments h. Alfons XIII
9. Vocales asociados com a regidors i. sectors conservadors
1. Creació de la Unión Patriótica a. Cacics
2. Creació la Unión Patriótica b. 1925
3. Suport a la Unión Patriótica c. havien de ser de la Unión Patriótica
4. Suport a la Unión Patriótica d. forma de mantenir-se al poder
5. Estat d'excepció e. vocales asociados
6. Directori Civil f. 1924
7. Directori Civil g. lema de Primo
8. Pàtria, religió i monarquia h. Primo de Rivera

Omple: Barça / català / cremar / tancats / Mancomunitat / senyera                                                                        
Primo tancà la__________ el 1925, molts diaris van ser_______ , es va prohibir la_______ i l’ús públic 
del_______ .Es van _______ llibres en _________i es va tancar el camp del______ en haver-s’hi xiulat 
l’himne espanyol.


