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PRACTICA CONAPETE NCIES BASIQUES

Preguntes clau

Quines reformes va proposar el primer govern de la UCD per consoli-
dar la democrácia a Espanya?

Qué és I'Estat de les Autonomies? Com es va crear I'autonomia catalana?

Quines van ser les accions principals dels governs socialista i popular?
A quins problemes van haver de fer front?

I Quins canvis hi ha hagut en les últimes décades en I'economia i la so-
cietat de Catalunya i d'Espanya?

I Quina és la situació de la dona a la Catalunya i I'Espanya actuals?
Quines polítiques recents fomenten la igualtat entre géneres?

" 'i' Analilza el carlelt

a) Descriu la imatge i explica la intencionalitat d'aquest car-
tellfeminista.

b) Exposa la teva opinió en relació amb el tema que planteja.
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Tema 13. Democ¡ácia i autonomia
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1.Els Consellers insulars de Mollorca, Menorco i E¡vísso/Formentero estan integrots per diputots del Porloment Autonómic Balear.
'A les elecc¡ons europees i o les locals poden votor els ciutodons de Io LJE residents o Esponya.
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Per conéixer com funciona el sistema electoral espanyol pots se-
guir aquests passos:

a) Descriu I'esquema

- Quins tipus d'eleccions existeixen en la democrácia espanyo-
la? Qué s'elegeix en cadascuna? Cada quants anys es fan?
Qui hi té dret de vot?

b) knalátza les instEtucions

- El Parlament europeu. Com s'elegeix?

- Les Corts. Quines institucions integren les Corts? Com s'ele-
geixen? Per qui és elegit el president del govern?

- Els parlaments autonómics. Com són elegits? Quins carrecs
són elegits pel Parlament de cada Comunitat?

- Els ajuntaments. Com són elegits els regidors? Qui elegeix
els alcaldes?

e) eerca a lnterr'¡et * . .." á\ .

- Consulta els resultats
de les eleccions al
Congrés el 2008: cens
electoral, nombre de
votants, resultats de
cada partit en percen-
tatge i distribució dels
escons parlamentaris.
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Esquemes Vicens Vives



CATALUNYA r ESPANYA (1902-1939)

PRACTICA CONNPETENCI E5 BASIQUES

Completa el rnapa conceptual
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En qué van consistir els projectes reformistes libe-
rals i conservadors després del 1 898?

Qué va ser la dictadura de Primo de Rivera? Com
va justificar el cop d'Estat?

En qué va consistir la Segona República? Qué va
succeir a Catalunya durant aquest període?

Quines causes van provocar la Cuerra Civil?

Quines diferéncies es poden establir entre I'evolució
política i social de les zones republicana i franquista?

van conduir av*1,
lld" r. I
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Analilza el lexf

I quan (...) una altra vegada el geni espanyol torni a
enfurir-se amb la intoleráncia i amb I'odi (...), que
pensin en els morts i que n'escoltin la lligó: la d'a-
quests homes, que han caigut (...) per un ideal gran-
diós ique ara (...), ja no tenen odi (...), iens envien
(...) el missatge de la pátria eterna que diu a tots els
seus fills: pau, pietat i perdó.

Manuel Azoñq, president de lo Repúblico, 1938.

a) Quina era la posició d'A¿aña davant del conflicte?

I
t
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Iema 9. Temps de confroniació a Calalunga i a Espanga (1902-1939)
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Cap de I'Estat:
el Rei

(cárrec honorífic i hereditari)
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1.3. Le Coruessrue s* r,ELs&z&

La nova Constitució va ser aprovada al Congrés i aI Senat i
1-a ser refrendada per Ia majoria dels espanyols el 6 de desem-
-¡r'e de 1978. Els seus trets essencials són:

r Defineix I'Estat espanyol com un Estat social i democrátic*
de dret, que té en Ia monarquia parlamentária la seva for-
ma política.

r Reconeix I'existéncia de nacionalitats i regions, que poden
constituir-se en comunitats autónomes.

r Declara que Ia sobirania resideix en el poble i garanteix els
drets i les llibertats fonamentals i la igualtat davant la llei de
tots els espanyols. S'hi reconeixen també una série de drets
socials (Estat del benestar).

r Recull la divisió de poders: el legislatiu és exercit per unes
Corts bicamerals (Congrés i Senat), el govern ostenta I'execu-
tiu i el judicial és a les mans dels tribunals.
La Constitució reconeix el dret a la vaga i a la lliure sindica-

ció i, en virtut d'aixó, el 1978 es van realitzar les primeres elec-
cions sindicals. Els sindicats CCOO i UGT es van confirmar
com els majoritaris juntament amb uns altres de carácter nacio-
nalista, com I'ELA-STV al País Basc.

També es van crear el Tribunal Constitucional, intérpret
de la Constitució en cas de conflicte, i el Defensor del Poble,
que vetlla per I'acompliment dels drets i per les llibertats dels
ciutadans i les ciutadanes.

Cartell de propaganda institucional per al
referéndum de la Const¡tució del 1978.

ANI¿rrrza ttsgor*d
[$ Explica en funció de I'esquema com or-
ganilza el sistema polític espanyol la Consti-
tució de\1978.

ffi Qr¡n.t institucions són elegides directa-
ment pels electors? Quines ho són de ma-
nera indirecta?

EI Qrinu funció principal té el Tribu-.
Constitucional?

@ Es tracta d'un sistema central¡tzat c :-s-
centralitzat? Justifica la resposta.

5w€n:zA
€t Qrint partits van ser els més ,::.:
panya en les eleccions del .9r-r :
lunya?

FH Qr¡n.t mesures d urge - : 1 .: -*.':"
dre el primer govern de li -:l' f -= = =- -

fica que es van dur a te'-= =:- - -.: : -'a
política de consens?

üt Qrint són els treis e ===-: : i :: a :: -: -

titució del1978?
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