
OPCIÓ B

Exercici 1
Memorial de Greuges del 1885

No tenim, Senyor, la pretensió de debilitar, ni molt menys d’atacar la gloriosa unitat
de la pàtria espanyola; ans al contrari, volem enfortir-la i consolidar-la; pensem, però,
que per a assolir-ho no és bon camí ofegar i destruir la vida regional per substituir-la per
la del centre, sinó que creiem que és convenient, alhora que just, donar expansió, des -
envolupament i vida espontània i lliure a les diverses províncies d’Espanya per tal que
 d’arreu de la Península surti la glòria i la grandesa de la nació espanyola […].

Ho desitgem no sols per a Catalunya, sinó per a totes les províncies d’Espanya; i si
parlem en nom de Catalunya és perquè som catalans i perquè en aquests moments sen-
tim com mai els mals que ens causa el centralisme.

Senyor: hom ens arrabassà el nostre sistema administratiu, que avui dia les nacions
cultes d’Europa consideren bo i imiten, per substituir-lo de primer pel sistema castellà,
i avui dia per una còpia imperfecta i viciosa del sistema francès. 

Només podem fer servir la nostra llengua a casa nostra i en converses familiars;
 desterrada de les escoles, ho ha estat després de la contractació pública i també dels tri-
bunals, on sovint, i per molt il·lustrats que siguin, ni els jutges entenen els testimonis i
processats, ni aquests entenen els jutges […].

FONT: Memorial de Greuges, presentat el 10 de març de 1885 al rei Alfons XII.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.

[0,75 punts] 

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

c) Comenteu DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu què va ser el Memorial de Greuges, qui en fou el redactor i quines altres

actuacions protagonitzà. Expliqueu raonadament quines diferències hi ha entre el
Memorial de Greuges i les Bases de Manresa, què eren aquestes Bases i qui en van ser
els promotors. 
[2,5 punts]

b ) Expliqueu els fets més importants del catalanisme entre el 1898 i l’establiment de
la Mancomunitat de Catalunya, i expliqueu també l’obra que va portar a terme la
Mancomunitat.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B 
 
Exercici 1 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
Pregunta 1 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
[0,75 punts] 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) 
(0’25 punts) consistent en un fragment d’un document que conté queixes per la 
situació en què es troba Catalunya presentat al rei Alfons XII el 1885, el denominat 
“Memorial de Greuges”. (0’50 punts) 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
[0, 75 punts] 
 
Cal que l’alumnat situï el Memorial de Greuges el 1885, en el context de la 
Restauració. (0’75 punts) 
 
c) Comenteu dues de les idees contingudes a la font. 
[1 punt] 
  
Cal que l’alumne expliqui dues idees del conjunt present a la font, com la crítica al 
centralisme i defensa de les regions, la necessitat d’enfortir la unitat d’Espanya a partir 
de l’expansió de la vida provincial, la queixa per la pèrdua de l’autogovern, la 
substitució d’aquest per sistemes administratius castellans o francesos o la queixa per 
la manca de l’oficialitat de la llengua pròpia. (1 punt) 
 
Pregunta 2 
 
Contesteu UNA de les dues qüestions: 
 
a)Expliqueu què va ser el Memorial de Greuges, qui en fou el redactor i quines altres 
actuacions protagonitzà. Raoneu les diferències entre el Memorial i les Bases de 
Manresa, explicant alhora què foren aquestes i quins els seus promotors.  
[2,5 punts]  
 
Cal que l’alumnat expliqui què va ser el Memorial de Greuges destacant el seu 
caràcter alhora reivindicatiu i de protesta per la manca d’atenció tant administrativa 
com política de la monarquia envers Catalunya, en demanda del respecte i la restitució 
de llibertats perdudes i també de protesta contra mesures concretes del govern i de 
defensa del proteccionisme. S’ha de destacar l’autoria de Valentí Almirall, i es valorarà 
que l’alumnat faci referència a fets com la fundació per aquest del Centre Català 
(1882) i anterior organització del I congrés Catalanista (1881) (1’25 punts); L’alumnat 
haurà d’explicar que foren les Bases de Manresa de 1892, en el marc de les 
actuacions de la Unió Catalanista i en tant que Constitució Regional Catalana que 
formulava un projecte autonomista, molt conservador i amb sufragi restringit. Cal que 
es diferenciï entre el Memorial, un document reivindicatiu que conté queixes general i 
conjunturals i les Bases, carta constitucional regional (1’25 punts).  
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Història
Sèrie 1

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

OPCIÓ A

Exercici 1

Lo catalanisme

El programa del catalanisme en totes les seves manifestacions no pot ésser més que
un: rompre les lligadures que tenen la nostra regió agarrotada i subjecta, substituint-les
pels suaus i dolços llaços d’afecte que la germanor fa néixer […]. No tot el nostre és
immillorable ni estem gairebé en cap ram a l’altura que han atès la major part dels paï-
sos cultes. I això ningú ha de reconèixer-ho i de proclamar-ho més alt que els que tenim
a honra dir-nos catalanistes. L’endarreriment en què ens trobem; la degeneració del nos-
tre caràcter; la debilitat de la nostra vida intel·lectual i moral són la legitimació del
 nostre catalanisme. Si no estiguéssim endarrerits, degenerats i dèbils no tindríem cap
necessitat de proposar-nos emprar mitjans extraordinaris i gairebé extrems per avançar,
regenerar-nos i enfortir-nos […]. El sentiment catalanista ens diu que l’organització
actual de l’Estat espanyol, siguin les que siguin la forma del seu govern i les institucions
que el regeixin, no permetrà mai a les regions en general i a Catalunya en particular
recobrar el lloc a què el deure les crida en el concert dels pobles avançats i aspira a des-
truir aquella organització suplint-la per una altra que es basi en fonaments no sols dis-
tints sinó oposats als que avui la sostenen.

FONT: Valentí ALMIRALL. Lo catalanisme, 1886.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.

[0,75 punts]

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

c) Expliqueu el fragment següent del text: «El sentiment catalanista ens diu que l’orga-
nització actual de l’Estat espanyol, siguin les que siguin la forma del seu govern i les
institucions que el regeixin, no permetrà mai a les regions en general i a Catalunya
en particular recobrar el lloc a què el deure les crida en el concert dels pobles avan-
çats i aspira a destruir aquella organització suplint-la per una altra que es basi en
fonaments no sols distints sinó oposats als que avui la sostenen».
[1 punt]



Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu la importància de Valentí Almirall en la història del catalanisme i les seves

actuacions més rellevants. Expliqueu les diferents tendències del primer catalanisme.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els fets rellevants del catalanisme durant la Restauració fins al 1901 inclu-
sivament.
[2,5 punts]

Exercici 2

FONT: Propaganda institu-
cional de les eleccions gene-
rals del 15 de juny de 1977.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.

[0,75 punts] 

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

c) Relacioneu les dues consignes que conté la font: «Referéndum nacional del 15 de
diciembre de 1976. Los españoles decidieron que la soberanía reside en el pueblo» 
i «15 de junio. El pueblo expresará su voluntad soberana mediante el voto».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i l’aprovació de la

Constitució (i expliqueu-la també).
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de l’aprovació de la Constitució (sense
explicar-la) fins al 1986.
[2,5 punts]
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Història
Sèrie 4

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

OPCIÓ A

Exercici 1

Tractat de Pau entre els Estats Units d’Amèrica i el Regne d’Espanya

Artículo 1. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En
atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los
Estados Unidos; los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y
cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho
Internacional, para la protección de vidas y haciendas. 

Artículo 2. España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que
están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la Isla de Guam en el
Archipiélago de las Marianas o Ladrones. 

Artículo 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas
Filipinas […]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dóla-
res (20.000.000 $) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del pre-
sente tratado. 

Artículo 4. Los Estados Unidos durante el término de diez años […] admitirán en
los puertos de las Islas Filipinas los buques y las mercancías españolas, bajo las mismas
condiciones que los buques y las mercancías de los Estados Unidos […].

Firmado en París el 10 de diciembre de 1898. Ratificado por el presidente de los
Estados Unidos y por Su Majestad la Reina Regente de España. 

FONT: Tractat de París (10 desembre 1898).

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 

[0,75 punts]

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

c) Analitzeu els articles 1, 3 i 4 del Tractat i expliqueu a què fan referència.
[1 punt]



Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els conflictes de Cuba i les Filipines, la guerra amb els Estats Units, la pèr-

dua de les colònies i les conseqüències que va tenir des del punt de vista econòmic i
polític.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els antecedents, el desenvolupament i el final de la dictadura del general
Primo de Rivera.
[2,5 punts]

Exercici 2

FONT: Direcció General d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, 1937.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 

[0,75 punts]

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

c) Comenteu les consignes que conté la font.
[1 punt]
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SÈRIE 1 
 
Per a totes les preguntes. 
 
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova d’Història ha de servir tant per a que 
l’alumnat demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva 
capacitat per raonar i elaborar respostes a partir de la pròpia reflexió sobre conceptes, 
fets i problemàtiques històriques, basades ambdues en les competències i 
coneixements adquirits a través del procés d’aprenentatge. En funció d’això, la 
correctora o corrector valoraran tant la maduresa de l’alumnat a l’hora d’elaborar les 
seves pròpies respostes de manera ordenada, coherent i utilitzant el llenguatge històric 
adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a l’hora de puntuar, es tendirà 
a valorar positivament allò que l’alumnat aporti més que no a restar allò que no hagi 
inclòs.  
 
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici 
contingudes als Criteris Generals de la prova d’Història són d’ús obligatori.  
 
Les pautes de correcció de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per 
objectiu facilitar la tasca correctora i contribuir a la homogeneïtzació dels resultats 
d’aquesta. Tenen caràcter orientatiu i no han de suposar que per a que l’alumnat 
obtingui la màxima puntuació hagi d’haver reproduït els continguts que consten 
de manera completa. 
 
Opció A 
 
Exercici 1. 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
Pregunta 1. 
 
a) Descriviu de quin tipus de font es tracta i digueu de què tracta. (0’75 punts) 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) 
(0’25 punts) consistent en un fragment del llibre de Valentí Almirall Lo Catalanisme, 
publicat el 1886 on critica l’estructura centralista de l’Estat i aboga per una de nova, on 
no hi hagi centralisme i basada en la solidaritat de les regions. (0’50 punts). 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
 
Cal que l’alumnat contextualitzi el text durant el període de la Restauració del segle 
XIX (0,25 punts) en tant que una de les primeres manifestacions del catalanisme polític 
(0’50 punts). 
 
c)Expliqueu el paràgraf següent:  
 
El sentiment catalanista ens diu que l’organització actual de l’Estat espanyol, siguin les 
que siguin la forma del seu govern i les institucions que el regeixin, no permetrà mai a 
les regions en general i a Catalunya en particular recobrar el lloc a què el deure les 
crida en el concert dels pobles avançats i aspira a destruir aquella organització suplint-
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la per una altra que es basi en fonaments no sols distints sinó oposats als que avui la 
sostenen. 
(1 punt) 
 
Cal que l’alumnat expliqui en primer lloc que l’Estat centralista no està disposat a 
concedir poder a les regions i per això mateix cal destruir-lo i substituir-lo per un altre 
que parteixi d’uns principis diferents i basats en una relació entre iguals (1 punt) 
 
 
Pregunta 2 
 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
 
a) Expliqueu la importància de Valentí Almirall en la història del catalanisme i les seves 
actuacions més rellevants. Expliqueu les diferents tendències del primer catalanisme. 
(2’50 punts) 
 
Cal que l’alumnat expliqui la trajectòria d’Almirall, des del seu republicanisme 
federalista i proximitat a Pi i Margall durant el Sexenni i posteriorment fins a la seva 
separació el 1881 en adoptar una posició més catalanista. Cal que s’esmenti el Primer 
Congrés Catalanista, la fundació del Centre Català i les causes de la redacció del 
Memorial de Greuges el 1885, així com les característiques d’aquest. (1’25 punts). 
Cal que l’alumnat expliqui les diferències entre el catalanisme federalista i el 
conservador, contraposant al primer la concepció essencialista, catòlica i conservadora 
del segon fins l901. (1’25 punts) 
 
b) Expliqueu els fets més rellevants del catalanisme durant la Restauració i fins al 
1901, inclòs. 
 (2’50 punts). 
 
Cal que l’alumnat expliqui en primer lloc les actuacions del catalanisme progressista, el 
Primer Congrés Catalanista el 1880, la fundació del Centre Català el 1882 i les causes 
de la redacció i redacció mateixa del Memorial de Greuges (1885) així com la seva 
presentació a Madrid (1885) i a la campanya de defensa del Dret Civil Català de 1889. 
També cal que esmenti l’obra del bisbe Torras i Bages “La Tradició catalana”  (1’25 
punts). Cal que expliqui igualment la fundació de la Unió Catalanista el 1891 i a la 
redacció de les Bases de Manresa el 1892, el contingut d’aquestes en tant que 
formulació d’un model d’Estat federal que concediria amplis poders a Catalunya en 
sentit autonòmic, compatible amb un sufragi restringit. Cal igualment que expliqui la 
posició del catalanisme a la guerra de Cuba, el tancament de caixes, l’escissió de la 
Unió Catalanista i la creació de la Lliga Regionalista el 1901 (1’25 punts)  
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SÈRIE 4 
 
Per a totes les preguntes. 
 
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova d’Història ha de servir tant per a que 
l’alumnat demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva 
capacitat per raonar i elaborar respostes a partir de la pròpia reflexió sobre conceptes, 
fets i problemàtiques històriques, basades ambdues en les competències i 
coneixements adquirits a través del procés d’aprenentatge. En funció d’això, la 
correctora o corrector valoraran tant la maduresa de l’alumnat a l’hora d’elaborar les 
seves pròpies respostes de manera ordenada, coherent i utilitzant el llenguatge històric 
adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a l’hora de puntuar, es tendirà 
a valorar positivament allò que l’alumnat aporti més que no a restar allò que no hagi 
inclòs.  
 
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici 
contingudes als Criteris Generals de la prova d’Història són d’ús obligatori.  
 
Les pautes de correcció de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per 
objectiu facilitar la tasca correctora i contribuir a la homogeneïtzació dels resultats 
d’aquesta. Tenen caràcter orientatiu i no han de suposar que per a que l’alumnat 
obtingui la màxima puntuació hagi d’haver reproduït els continguts que consten 
de manera completa. 
 
 

Opció A 
 
Exercici 1. 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
Pregunta 1. 
 
a) Digueu quin tipus de font és i de què tracta. (0’75 punts) 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) 
(0’25 punts) consistent en una part del Tractat de París amb la qual es clogué la guerra 
entre Espanya i Estats Units, signat el 10 de desembre de 1898 (0’50 punts).  
 
 b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
 
Cal que l’alumnat situï el Tractat de París dins el període de la Restauració i com a 
cloenda de la guerra Espanya-Estats Units de 1898, guerra que tingué com escenaris 
Cuba I les Illes Filipines  (0’75 punts) 
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c)  Comenteu els articles 1, 3 i 4 del Tractat. 
[1 punt] 
 
Cal que l’alumne comenti l’article 1 en el sentit que Cuba és ocupada per Estats Units, 
no incorporada al seu territori, i es compromet a protegir vides i hisendes. L’article 3 en 
el sentit que Espanya cedeix les Filipines a Estats Units a canvi d’una compensació 
econòmica de 20 milions de dòlars. I l’article 4 en el sentit que Estats Units, nou 
propietari de Filipines, permetrà el comerç espanyol en les mateix condicions que el 
nord-americà. (Cada una es puntuarà amb un màxim d’un terç de punt i un total d’1 
punt). 
 
 
Pregunta 2 
  
Contesteu UNA de les dues opcions: 
 
a)Expliqueu els conflictes de Cuba i Filipines, la guerra amb Estats Units, la pèrdua de 
les colònies i les conseqüències que tingué en el pla econòmic i polític. 
[2,50 punts] 
 
Cal que l’alumnat expliqui les causes del proteccionisme duaner envers les colònies, 
els problemes que va generar a les elits econòmiques criolles, les causes de la 
insurreccions cubana i filipina el 1895 i 1896 respectivament, les causes de la guerra 
amb Estats Units i el desenvolupament i desenllaç d’aquesta. El Tractat de París 1898 
(1’25 punts). El “Desastre” de 1898 i les seves conseqüències a Espanya, el 
regeneracionisme,. (1’25 punts) 
 
 
b) Expliqueu la Dictadura del General Primo de Rivera: Antecedents, característiques, 
realitzacions i final. 
 [2,50 punts] 
 
Cal que l’alumne expliqui les causes de l’establiment (crisi social i pistolerisme, crisi 
política i decadència dels partits dinàstics, problema de les responsabilitats pel 
desastre d’Annual, creixent presencia dels militars en la vida política), les 
característiques del Regim, la repressió de la CNT, la depuració i supressió de la 
Mancomunitat així com la repressió de l’ús de la llengua catalana i altres 
manifestacions anticatalanistes. La solució del conflicte del Protectorat espanyol al 
Marroc després del desembarcament d’Alhucemas (1’25 punts). L’establiment del 
Directori Civil, la política econòmica intervencionista i la política de prestigi, així com 
quines foren les forces de l’oposició i les circumstàncies de la fi del règim. (1’25 punts) 
 
 



OPCIÓ B

Exercici 1

— Surto?
— No, home! No és fins al dia 10.
[Nota: fixeu-vos que l’esquelet treu el braç del
 nínxol i ofereix una papereta de vot al personatge
del barret.]

FONT: Publicat al setmanari La Campana de
Gràcia, el 2 d’octubre de 1901.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 

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

[0,75 punts] 
c) Expliqueu la imatge i el diàleg. 

[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el torn pacífic i la corrupció electoral

entre el 1875 i el 1898.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, l’associacionisme obrer, i els
diferents corrents ideològics i actuacions que va tenir fins al 1898. 
[2,5 punts]

3
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OpciÛ B 
 
Exercici 1. 
 
Líexercici es valorar‡ globalment amb 5 punts, distribuÔts de la seg¸ent manera: 
 
Pregunta 1 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de quË tracta. (0í75 punts) 
 
Cal que líalumnat identifiqui la font com una illustraciÛ o dibuix contenint un acudit, o, 
simplement, com un acudit (0í25 punts), publicat en un periÚdic catal‡, el setmanari ìLa 
Campana de Gr‡ciaî, el 1901. (0í50 punts) 
 
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)  
 
Cal que líalumnat contextualitzi la font durant líanomenada Crisi de la RestauraciÛ, posterior al 
1898, enmig del q¸estiona ment que diferents sectors polÌtics catalanistes, republicans, 
socialistes i ‡dhuc part dels partits din‡stics, fan del sistema polÌtic de la RestauraciÛ. (0í75 
punts). 
 
c) Expliqueu la imatge i el di‡leg. (1 punt) 
 
Cal que líalumnat sigui capaÁ díidentificar la illustraciÛ i el di‡leg en tant que crÌtica a la 
corrupciÛ electoral imperant durant el perÌode de la RestauraciÛ, amb freq¸ents tupinades i 
pr‡ctiques com la díintroduir a les urnes vots de persones mortes, com reflecteix líacudit (1 
punt) 
 
Pregunta 2 
 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
 
a) Expliqueu el sistema polÌtic de la RestauraciÛ, el ìtorn pacÌficî i la corrupciÛ electoral entre 
1875 y 1898. (2í50 punts)  
 
Líalumnat hauria díexplicar el fet de la restauraciÛ de la monarquia borbÚnica, la constituciÛ de 
1876 i les seves caracterÌstiques (1,25 punts), el sistema de ìtorn pacÌficî, els dos partits 
din‡stics, fent esment als seus lÌders i a la corrupciÛ electoral, consubstancial amb el sistema, 
explicant en concret els seus mecanismes de funcionament (1,25 punts).                                                 
 
b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, líassociacionisme obrer i els diferents 
corrents ideolÚgics que va tenir fins al 1898. (2í50 punts) 
 
Cal que líalumnat expliqui el treball a les fabriques, la durada de les jornades de treball, el 
treball infantil i en general les condicions de vida de la classe obrera. La clandestinitat de 
líassociacionisme obrer fins a líaprovaciÛ de la Llei díAssociacions de 1887 (1,25 punts); 
líanarquisme i les seves tendËncies diferenciades, sindicalistes i antisindicalistes i llurs 
actuacions; igualment, cal fer esment del socialisme, amb la fundaciÛ de la UGT el 1888 i llur 
actuaciÛ fins 1898 (1,25 punts) 
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Història
Sèrie 4

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

OPCIÓ A

Exercici 1

Condicions de treball a una colònia fabril

Els obrers de la colònia hi entren resant el rosari i en surten resant; estan amuntegats en
habitacions immundes; se’ls impedeix de llegir periòdics que no siguin essencialment catòlics i
estan obligats a comprar tots els aliments a la cantina de la colònia. El diumenge al matí el patró
ja s’ha embutxacat tots els jornals de la setmana que acaba de pagar. No és més que un canvi,
no és un pagament. Els diners passen de la caixa del fabricant a mans del treballador, i d’a-
questes torna a la caixa del fabricant per conducte de la botiga d’ultramarins, que és seva; del
cafè, de la fleca, dels habitatges, de l’estanc, que també són seus. Però no acaba aquí l’escàndol.
Tot és seu i, per regla general, és molt dolent.

FONT: Miquel IZARD. El segle XIX. Burgesos i proletaris. Barcelona: Dopesa, 1978, p. 87.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.

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

[0,75 punts]
c) Expliqueu el contingut de la font.

[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les característiques de la indústria catalana, tenint en compte els tipus de

fàbriques existents, les condicions de vida i de treball que hi havia i les tendències
de l’associacionisme obrer, des de l’inici de la Restauració fins al 1898. 
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució del moviment obrer i els conflictes socials a Catalunya entre el
1900 i l’inici de la dictadura de Primo de Rivera, sense explicar aquesta.
[2,5 punts]
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Opció A 
 
 
Exercici 1 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
 
Pregunta 1 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts)  
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus secundari (no contemporània dels 
fets) (0’25 punts) consistent en un fragment del llibre de Miquel Izard El segle XIX. 
Burgesos i proletaris on es descriu la vida dels obrers de les colònies fabrils. (0’50 
punts) 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)  
 
Cal que l’alumne situï la font a la segona meitat del segle XIX a Catalunya, en el món 
de les colònies fabrils tèxtils que proliferaren a partir d’aquella època, expressió del 
creixement industrial d’un sector del qual el Principal era capdavanter i fins i tot 
hegemònic arreu de l’Estat. (0’75 punts). 
 
c) Expliqueu el que diu la font. (1 punt) 
 
Cal que l’alumnat faci referència a les condicions de vida en les quals treballen i viuen 
els obrers i llurs famílies a les colònies tèxtils; a com els empresaris reingressen els 
salaris que paguen per la via de cobrar els lloguers de les vivendes de les colònies de 
les quals són propietaris, així com de les botigues, els estancs, etc.; la baixa qualitat 
dels productes que els subministren; i el catolicisme del qual impregnen la vida dins la 
colònia. (1 punt)  
 
Pregunta 2 
 
a) Expliqueu les característiques de la indústria catalana, els tipus d’establiments 
existents, les condicions de vida i treball que es donaven i les tendències de 
l’associacionisme obrer durant la Restauració fins 1898.  (2’50 punts) 
 
L’alumnat hauria de fer referència a les fonts d’energia, a la indústria metal·lúrgica i, 
sobretot, a la tèxtil cotonera i llanera; a la seva localització; a les fàbriques i colònies 
fabrils; a les duríssimes condicions de treball que es donaven a les indústries, fent 
referència a les llargues jornades laborals, al treball de les dones i dels nens i a la 
insalubritat dominant (1,25 punts); a l’associacionisme obrer, fent esment a les 
diferents tendències que s’hi donaven entre les quals cal destacar l’anarquista –a la 
vegada subdividida en sindicalista i antisindicalista- i la socialista, fent esment a la 
fundació de la Unió General de Treballadors a Barcelona  el 1888. (1,25 punts)  
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Història
Sèrie 4

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

OPCIÓ A

Exercici 1
La tradició catalana

Ell [Déu] solament té poder de crear i restaurar els pobles […]. Mes venint al cas particular del 
regionalisme, la raó i l’experiència ens demostraran que la religió ha d’ésser la restauradora, i que 
sens ella és impossible fer cosa de durada i sòlida. Havem fet notar la importància que el sentiment 
té en el regionalisme, de manera que, apagada aquella afecció de l’ànima, la regió per si mateixa es 
desvaneix. El sentiment de la naturalesa es troba també en l’amor regional; mes aquell cerca son 
complement natural en el pensament religiós, i en ell troba l’eficàcia pràctica per a arreglar la vida. 
Amem la vall en què nasquérem, la vila en què veiérem la primera llum, l’encontrada del nostre 
origen; mes aquesta amor quedarà vençuda per les magnificiències del luxe i la seducció dels plaers, 
si dit sentiment d’amor al país nadiu no està consagrat per la religió.

F!"#: Josep T!$$%& ' B%()&. La tradició catalana: Estudi del valor ètic i racional del regionalisme 
català. Barcelona: La Ilustración, 1892.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
 [0,75 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
 [0,75 punts]
c) Expliqueu la idea principal que conté la font.
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el catalanisme catòlic conservador i esmenteu-ne el representant principal; 

expliqueu també DOS dels fets principals del catalanisme, en general, fins al 1898.
 [2,5 punts]
b) Expliqueu raonadament DUES de les causes del sorgiment del moviment catalanista 

durant el segle *'*. 
 [2,5 punts]
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SÈRIE 4 
 
Per a totes les preguntes. 
 
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova d’Història ha de servir tant per a que 
l’alumnat demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva 
capacitat per raonar i elaborar respostes a partir de la pròpia reflexió sobre conceptes, 
fets i problemàtiques històriques, basades ambdues en les competències i 
coneixements adquirits a través del procés d’aprenentatge. En funció d’això, la 
correctora o corrector valoraran tant la maduresa de l’alumnat a l’hora d’elaborar les 
seves pròpies respostes de manera ordenada, coherent i utilitzant el llenguatge històric 
adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a l’hora de puntuar, es tendirà 
a valorar positivament allò que l’alumnat aporti més que no a restar allò que no hagi 
inclòs.  
 
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici 
contingudes als Criteris Generals de la prova d’Història són d’ús obligatori.  
 
Les pautes de correcció de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per 
objectiu facilitar la tasca correctora i contribuir a la homogeneïtzació dels resultats 
d’aquesta. Tenen caràcter orientatiu i no han de suposar que per a que l’alumnat 
obtingui la màxima puntuació hagi d’haver reproduït els continguts que consten 
de manera completa. 
 
Igualment, el fet de que les respostes de les preguntes número 2, especialment 
quan siguin del tipus Compareu o altres, no siguin tan extenses com les del 
tipus Expliqueu no ha d’impedir en absolut que obtinguin la màxima qualificació.  
 
Opció A 
 
Exercici 1 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
Pregunta 1 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts). 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) 
(0’25 punts) consistent en un  text, de caràcter públic i polític-religiós, o polític, extret 
del llibre del bisbe de Vic Josep Torras i Bages La tradició catalana. Estudi del valor 
ètic i racional del regionalisme català publicat el 1892. (0’50 punts). 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
 
Cal que l’alumnat situï el text  en el període la Restauració, a Catalunya, i com a part 
primordial del moviment catalanista conservador conegut com vigatanisme. (0’75 
punts)  
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c)  Expliqueu la idea principal continguda en la font (1 punt).  
 
Cal que l’alumnat expliqui com per a Torras la religió catòlica és l’autèntica 
vertebradora del regionalisme, ja que l’amor a la terra només adquireix consistència a 
través de la religió. D’altra manera, s’esvaeix per qüestions mundanes, com el luxe o 
els plaers. Qualsevol versió de l’alumnat que expliqui la supremacia de la religió en el 
regionalisme ha de ser valorada de la mateixa manera. (1 punt) 
 
 
Pregunta 2 
Contesteu només UNA de les dues qüestions: 
 
a) Expliqueu el catalanisme catòlic conservador, el seu principal personatge i dos dels 
fets principals del catalanisme en general fins al 1898. (2’50 punts)      
    
Cal que l’alumnat expliqui el catalanisme d’arrel catòlica i conservadora i el seu accent 
en un catalanisme basat la família, la propietat i la religió, de defensa de les tradicions 
com a fonament de l’esperit català. Cal que expliqui la figura del bisbe de Vic Josep 
Torras i Bages i el seu llibre principal, La Tradició catalana, de 1892 (1’25 punt). Cal 
igualment  que expliqui dos dels fets principals del catalanisme, d’entre el Primer 
Congrés Catalanista (1880), la Constitució per a l’Estat Català (1883), el Memorial de 
Greuges (1885), el Missatge a la Reina Regent (1888), la campanya de defensa del 
Dret Civil català (1889), la fundació de la Unió Catalanista (1891) o les Bases de 
Manresa (1892), contextualitzant-los i fent referència a alguns de llurs protagonistes 
principals (1’25 punts). 
 
b) Expliqueu raonadament DUES de les causes del sorgiment del moviment 
catalanista durant el segle XIX. (2’50 punts) 
 
Cal que l’alumnat faci referència a dues d’aquestes: La influència del moviment literari-
cultural, de represa dels sentiments regionalistes, amb exponents com el grup La 
Renaixença i altres, així com d’un catalanisme d’arrel popular; el moviment polític que 
sorgeix de la mà del republicanisme federalista, amb figures com Francesc Pi i 
Margall, Valentí Almirall i Vallès i Ribot i derivarà cap al catalanisme progressista; la 
mixtura de la  renaixença cultural amb el pensament catòlic en determinats sectors de 
l’Església de Catalunya.  (2’50 punts).  
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c)  Expliqueu la idea principal continguda en la font (1 punt).  
 
Cal que l’alumnat expliqui com per a Torras la religió catòlica és l’autèntica 
vertebradora del regionalisme, ja que l’amor a la terra només adquireix consistència a 
través de la religió. D’altra manera, s’esvaeix per qüestions mundanes, com el luxe o 
els plaers. Qualsevol versió de l’alumnat que expliqui la supremacia de la religió en el 
regionalisme ha de ser valorada de la mateixa manera. (1 punt) 
 
 
Pregunta 2 
Contesteu només UNA de les dues qüestions: 
 
a) Expliqueu el catalanisme catòlic conservador, el seu principal personatge i dos dels 
fets principals del catalanisme en general fins al 1898. (2’50 punts)      
    
Cal que l’alumnat expliqui el catalanisme d’arrel catòlica i conservadora i el seu accent 
en un catalanisme basat la família, la propietat i la religió, de defensa de les tradicions 
com a fonament de l’esperit català. Cal que expliqui la figura del bisbe de Vic Josep 
Torras i Bages i el seu llibre principal, La Tradició catalana, de 1892 (1’25 punt). Cal 
igualment  que expliqui dos dels fets principals del catalanisme, d’entre el Primer 
Congrés Catalanista (1880), la Constitució per a l’Estat Català (1883), el Memorial de 
Greuges (1885), el Missatge a la Reina Regent (1888), la campanya de defensa del 
Dret Civil català (1889), la fundació de la Unió Catalanista (1891) o les Bases de 
Manresa (1892), contextualitzant-los i fent referència a alguns de llurs protagonistes 
principals (1’25 punts). 
 
b) Expliqueu raonadament DUES de les causes del sorgiment del moviment 
catalanista durant el segle XIX. (2’50 punts) 
 
Cal que l’alumnat faci referència a dues d’aquestes: La influència del moviment literari-
cultural, de represa dels sentiments regionalistes, amb exponents com el grup La 
Renaixença i altres, així com d’un catalanisme d’arrel popular; el moviment polític que 
sorgeix de la mà del republicanisme federalista, amb figures com Francesc Pi i 
Margall, Valentí Almirall i Vallès i Ribot i derivarà cap al catalanisme progressista; la 
mixtura de la  renaixença cultural amb el pensament catòlic en determinats sectors de 
l’Església de Catalunya.  (2’50 punts).  
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Història
Sèrie 3

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

OPCIÓ A

Exercici 1 
Missatge a la reina regent

Desitgem que torni a posseir la nació catalana les seves Corts Generals lliures i independents, 
obertes pel cap de l’Estat […], en les quals es votin els pressupostos de Catalunya i la quantitat amb 
què ha de contribuir el nostre país a les despeses generals d’Espanya.

Que Catalunya sigui senyora del govern interior de casa seva […].
Que la llengua catalana sigui la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la 

vida d’aquest poble.
Que l’ensenyament a Catalunya es doni en llengua catalana […].
Que els càrrecs de la nació catalana els nomenin els catalans mateixos, procurant que recai-

guin en catalans els càrrecs polítics, els judicials, els administratius i els d’ensenyament.

F!"#: Missatge a la reina regent (1888).

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
 [0,75 punts] 

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

c) Expliqueu breument TRES de les peticions que conté la font.
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu raonadament DUES de les diferències entre el catalanisme conservador i el 

catalanisme progressista fins al 1898, i esmenteu-ne alguns dels seus dirigents.
 [2,5 punts]

b) Expliqueu els fets principals del catalanisme polític en el període de la Restauració 
(1875-1898).

 [2,5 punts]
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SÈRIE 3 
 
Per a totes les preguntes. 
 
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova d’Història ha de servir tant per a que 
l’alumnat demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva 
capacitat per raonar i elaborar respostes a partir de la pròpia reflexió sobre conceptes, 
fets i problemàtiques històriques, basades ambdues en les competències i 
coneixements adquirits a través del procés d’aprenentatge. En funció d’això, la 
correctora o corrector valoraran tant la maduresa de l’alumnat a l’hora d’elaborar les 
seves pròpies respostes de manera ordenada, coherent i utilitzant el llenguatge històric 
adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a l’hora de puntuar, es tendirà 
a valorar positivament allò que l’alumnat aporti més que no a restar allò que no hagi 
inclòs.  
 
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici 
contingudes als Criteris Generals de la prova d’Història són d’ús obligatori.  
 
Les pautes de correcció de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per 
objectiu facilitar la tasca correctora i contribuir a la homogeneïtzació dels resultats 
d’aquesta. Tenen caràcter orientatiu i no han de suposar que per a que l’alumnat 
obtingui la màxima puntuació hagi d’haver reproduït els continguts que consten 
de manera completa. 
 
Igualment, el fet de que les respostes de les preguntes número 2, especialment 
quan siguin del tipus Compareu o altres, no siguin tan extenses com les del 
tipus Expliqueu no ha d’impedir en absolut que obtinguin la màxima qualificació.  
 
 
 
Opció A 
 
Exercici 1 
 
Pregunta 1 
 
L’exercici es valorarà globalment amb 5 punts, distribuïts de la següent manera: 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts). 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) 
(0’25 punts) consistent en document públic de caire polític, el Missatge a la Reina 
Regent de 1888 que conté una sèrie de peticions. (0’50 punts) 
 
 b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)  
 
Cal que l’alumnat situï el Missatge amb la presència de la Reina Regent a l’Exposició 
Universal de Barcelona del 1888, en el context del desenvolupament del catalanisme 
conservador en la dècada dels vuitanta del segle XIX i en tant que una de les primeres 
actuacions de la Lliga de Catalunya. (0’75 punts). 
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c) Expliqueu breument TRES de les peticions que conté la font. (1 punt) 
 
L’alumnat haurà d’explicar tres de les reivindicacions, que estan referides a la 
demanda d’un Parlament i govern propis, el català en tant que llengua oficial, 
l’ensenyament en llengua catalana i nomenament de càrrecs de l’Estat en la persona 
de catalans (1 punt).  
 
Pregunta 2 
 
Contesteu només UNA de les dues qüestions: 
 
a) Raoneu DUES de les diferències  entre el catalanisme conservador i el catalanisme 
progressista fins al 1898, i esmenteu-ne alguns dels seus dirigents. (2’50 punts) 
 
L’alumnat hauria de fer esment a dues de les diferències entre el catalanisme 
progressista federalista -amb el seu plantejament del  reconeixement de la personalitat 
de Catalunya i els seus trets diferencials, la defensa del seu dret específic i la 
intervenció a Espanya des de postures regeneracionistes i federalistes-, sent la figura 
més important del qual Valentí Almirall (1’25 punts) i el catalanisme d’arrel catòlica i 
conservadora representat pel bisbe Torras i Bages amb el seu accent, no en el 
progressisme federalista, sinó en un catalanisme basat la família, la propietat i la 
religió, i la seva defensa de les tradicions com a fonament de l’esperit català. (1’25 
punts).  
 
b) Expliqueu els principals fets i realitzacions del catalanisme polític en el període de la 
Restauració (1875-1898) (2’50 punts). 
 
L’alumnat hauria d’explicar i contextualitzar fets i realitzacions com la reunió del Primer 
Congrés Catalanista (1880), la fundació del Centre Català (1882) i el Memorial de 
Greuges (1885), així com el Missatge a la Reina Regent (1888), la campanya de 
defensa del Dret Civil català (1889) (1’25 punts); igualment, la fundació de la Unió 
Catalanista (1891) i les Bases de Manresa (1892) (1’25 punts). 
 
Exercici 2 
 
Pregunta 1 
 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts). 
 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia (0’25 punts) presa el 23 de 
febrer de 1981 al Congrés dels Diputats a Madrid que mostra un oficial de la Guàrdia 
Civil i altres membres de la mateixa en actitud amenaçadora. (0’50 punts) 
 
 b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)  
 
Cal que l’alumnat situï la font durant el període de la Transició a la democràcia, en 
concret el 23 de Febrer de 1981, quan s’estava fent la votació de nou president del 
govern després de la dimissió del president Suárez. (0’75 punts). 
 


