
	   1	  

SUBTEMA 
(nombre de 

vegades que ha 
aparegut)  

 

2  Grans trets del procés d’industrialització a Catalunya durant el segle XIX (dins del context espanyol) i les seves conseqüències (demogràfiques i) socials 
(6) 

2  Ideologies i evolució del moviment obrer a Espanya durant el segle XIX  

2  Primeres manifestacions i associacions obreres a Espanya fins a l’adhesió a l’AIT, tendències dins del moviment obrer internacionalista i com van incidir 
aquestes a Espanya  

2  Principals etapes del moviment obrer a Catalunya durant el segle XIX  

2  Evolució del moviment obrer a Catalunya des dels seus orígens fins a 1874 (, fent especial esment de les principals organitzacions que es van crear i de les 
ideologies que les van caracteritzar) (2)  

3  Esdeveniments fonamentals de l’evolució del moviment obrer a Catalunya i Espanya des del 1874 fins al 1923  
3 i 5  Diferències ideològiques més importants entre socialisme i anarquisme a l’Espanya anterior a la guerra civil (Restauració i Segona República)  
3A  Característiques polítiques i socials del sistema de la Restauració, de 1874 a 1898 (2)  

3A  Característiques principals del sistema polític i del règim electoral de la Restauració i expliqueu com van incidir els esdeveniments de 1898 en aquest 
sistema  

3A  Procés d’industrialització a Espanya i Catalunya i política econòmica a Espanya i Catalunya de 1874 a 1898  
3A  Crisis de 1898: problemes plantejats, causes i conseqüències  
3A  Causes i conseqüències de la guerra de Cuba, fent una referència especial a la crisi del 1898  
3A  Característiques fonamentals de la Constitució de 1876 i fets polítics més importants ocorreguts de 1874 a 1898  

3A  Similituds i diferències entre les dues tendències de l’AIT, implantació geogràfica a Espanya i actuació de cadascun d’aquests corrents de 1875 a 1898  
3  Evolució del moviment obrer a Catalunya i Espanya de 1875 a 1909  

3B  Principals esdeveniments (socials i) polítics produïts a Espanya entre 1901 i 1931 (2)  

3B  Causes principals que expliquen l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera i quina va ser la seva actitud envers Catalunya  
3B  Característiques del procés de desenvolupament industrial dels primers trenta anys del segle XX  
3B  Descriviu la crisi institucional de 1917 en el camp militar, polític i social  
3B  Principals fets polítics i socials que marquen l’evolució del moviment obrer català en el primer terç del segle XX, de 1900 a 1931 (4)  

4  Procés de recuperació de la cultura catalana durant el segle XIX i evolució del catalanisme polític fins al 1914, fent referència als fets més destacats i 
personalitats més rellevants (2)  

4A  Fets més destacats i personalitats més rellevants del catalanisme fins a l’any 1900 (4)  

4B  Principals partits del catalanisme i del republicanisme a Catalunya en el període 1910-1923 i expliqueu-ne les característiques (ideologia, composició 
social, líders, etc.)  

4B  Evolució i episodis més significatius del catalanisme polític durant el primer terç del segle XX (fins a 1931) (, tot identificant els partits i els dirigents més 
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importants) (4)  

5  Fets polítics fonamentals de les (tres) fases de la Segona República Espanyola (2)  

5  Esdeveniments fonamentals produïts a Catalunya durant la Segona República (2)  

5  Evolució política a Espanya de 1931 a 1933, fent una referència especial al programa de reformes del Govern i als conflictes que aquest programa va 
suscitar en els diferents sectors socials i polítics.  

5  Esdeveniments fonamentals produïts a Espanya des de les eleccions de novembre de 1933 fins a (les de febrer de 1936) l’esclat de la Guerra Civil (3)  
5  Causes, esdeveniments principals i conseqüències dels fets del 6 d’octubre de 1634 a Catalunya  

5-6  Característiques polítiques i socials, a Espanya i a Catalunya, del període comprès entre febrer de 1936 i l’inici de la Guerra Civil. Causes principals de la 
Guerra Civil espanyola  

6  Esclat i desenvolupament de la Guerra Civil espanyola  

6  Organització política i social, així com de les mentalitats dominants, en cada un dels bàndols enfrontats en la guerra  
6  Trets fonamentals dels aspectes militars de la guerra civil, així com característiques i evolució del bàndol franquista entre 1936 i 1939  

6  Principals etapes de la guerra civil espanyola a Catalunya (2)  

6  Fets polítics i socioeconòmics que es van produir a Catalunya des del cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936 fins al maig del 1937 (2)  

6  Evolució política i militar a Catalunya des dels fets de maig de 1937 fins al final de la guerra  
6  Intervenció estrangera a la Guerra Civil espanyola  

6  Causes de la guerra civil i trets fonamentals de la intervenció estrangera en el conflicte  

6-7  Trets principals de la violència i la repressió a la reraguarda, contra la població civil, que es van donar en els dos sectors durant la Guerra Civil, i els 
aspectes fonamentals de la repressió franquista en la immediata postguerra  

7  Característiques de la ideologia franquista, fent una especial referència a la seva concepció de la societat i de la condició femenina  

7  Evolució (econòmica, social i) política del règim franquista des del final de la Guerra Civil fins a finals dels anys cinquanta (2)  

7  Periodificació de l’evolució econòmica de l’etapa franquista. Exposeu els trets més rellevants del període conegut com del desenvolupament econòmic (o 
desarrollismo )  

7  Trets més significatius de l’economia de l’Espanya franquista a l’etapa de l’autarquia i la seva incidència sobre la població (3)  

7  Evolució econòmica, social i política de l’etapa franquista des del Pla d’Estabilització fins a la mort del dictador  

7  Evolució econòmica (i social) a Espanya durant el període 1960-1975 (4)  

7  Fets polítics més destacats del règim franquista de 1960 a 1975 (2)  
7  Evolució de l’oposició política i social al franquisme entre 1960 i 1975 (4)  

8  Trets fonamentals de la transició espanyola a la democràcia de 1976 a 1982 (3)  

8  Principals esdeveniments polítics de la transició cap a la democràcia a Catalunya des de 1975 fins a 1980 (, destacant especialment l’assoliment dels punts 
reivindicats per l’Assemblea de Catalunya) (4) 

	  


