Història
Sèrie 2
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Discurs de proclamació de la República Catalana
Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
D’acord amb el president de la República Federal Espanyola senyor Nicet Alcalá
Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig
càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant
que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat
[…]. En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles
d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront
de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç
i tota l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els
homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d’abril de 1931. El president, Francesc Macià.
FONT: Text del discurs de proclamació de la República Catalana a Barcelona, plaça de
Sant Jaume (14 abril 1931).
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: «En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i
els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per
afermar la pau internacional».
[1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, l’actuació de la Generalitat
provisional i de les principals forces polítiques catalanes, així com l’elaboració, l’aprovació i les característiques de l’Estatut del 1932.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut del 1932 fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

Exercici 2
Alguns acords laborals entre partits o entre Govern,
organitzacions empresarials i centrals sindicals
Mes/any
Octubre 1977
Juny 1981

1985

Nom de l’acord
Pactes de
la Moncloa
Acord Nacional
d’Ocupació

Banda salarial pactada IPC*
2 % - 22 %
16,6 %

Signants
Partits polítics

9 % - 11 %

Govern,
CEOE,**
UGT i CCOO
Govern, CEOE
i UGT

Acord Econòmic 5,5 % - 7,5 %
i Social

13,9 %

8,2 %

* Índex de preus de consum.
** Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials.
FONT: Manuel TUÑÓN DE LARA (coord.). Transición y democracia (1973-1985). Barcelona:
Labor, 1992, p. 294.
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) Contesteu les qüestions següents:
[1 punt]

1) Expliqueu l’evolució de l’IPC entre el 1977 i el 1985 i compareu-la amb les bandes salarials pactades.
2) Comenteu i compareu els diferents signants dels tres acords.
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 15 de juny de
1977 i l’any 1982.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 1982 i el 1986.
[2,5 punts]
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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, desenvolupament 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 sentim 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 tribunals, 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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Exercici 2

Proclamació de Joan Carles de Borbó a les Corts com a
successor de Franco amb el títol de rei (Madrid, 22 juliol
1969).
FONT: Agència EFE.
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) Descriviu i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política espanyola entre el 1945 i el 1975.
[2,5 punts]

b) Compareu la política econòmica del primer franquisme i la política econòmica
desarrollista, i expliqueu les característiques de cadascuna.
[2,5 punts]
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SÈRIE 2
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 text de caràcter polític, el discurs de proclamació de la
República Catalana, per part de Francesc Macià el 14 d’abril de 1931 (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 en el moment de la desaparició de la monarquia
arran de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i del triomf de les candidatures
republicanes a les principals ciutats d’Espanya, incloses les catalanes, que comporta
la proclamació a tota una sèrie d’elles, en aquest cas Barcelona, d’un nou règim
republicà que en aquest cas Macià proclama en tant que República Catalana (0’75
punts).
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c) Expliqueu el paràgraf següent (1 punt):
Cal que l’alumnat expliqui la crida que fa Macià a la resta de pobles d’Espanya i del
món en demanda de solidaritat i a l’oferta que fa de contribució a la pau mundial des
d’un punt de vista sobirà de Catalunya.
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a)Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, la Generalitat provisional, les
principals forces polítiques catalanes així com l’elaboració, aprovació i característiques
de l’Estatut.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui els antecedents de la proclamació de la República, les
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, els resultats d’aquestes eleccions a
Catalunya, la victòria d’ERC, les dues proclamacions de la República a Barcelona per
part de Companys i de Macià, al viatge dels ministres del Govern Provisional i
l’establiment de la Generalitat. (1’25 punts). Ha d’explicar igualment quines eren les
principals forces polítiques catalanes així com el procés d’aprovació de l’Estatut, fent
esment a la Constitució, al procés d’elaboració i aprovació de l’Estatut de Núria i al
debat de l’Estatut a les Corts, amb l’aprovació el setembre de 1932 i a les
característiques d’aquest. (1’25 punts)
b)Expliqueu els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de
l’aprovació de l’Estatut fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui la posada en marxa i funcionament de la Generalitat fins als
fets d’octubre de 1934, el conflicte que suposà l’aprovació de la Llei de Contractes de
Conreu, amb les fortes tensions amb els propietaris agraris i les tensions entre el
govern conservador de Madrid i el d’esquerres català; i els Fets d’Octubre de 1934,
explicant-los (1’25 punts); Cal que expliqui igualment la repressió posterior als Fets,
amb la suspensió de l’Estatut i el judici contra el govern de la Generalitat. La victòria
del Front d’Esquerres el febrer de 1936 i les tensions polítiques i socials a Catalunya
fins l’esclat de la Guerra Civil. (1’25 punts).
Exercici 2
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’alumne identifiqui la font com un quadre (0’25 punts) on es mostren tres dels
acords socials o laborals entre govern, empresaris i sindicats, o entre partits, en tres
diferents moments, 1977, 1981 i 1985 (0’50 punts).
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b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0, 75 punts]
Cal que l’alumnat situï els tres acords en moments diferenciats de la història de la
democràcia: el primer després de les eleccions del 15 de juny de 1977 i sent president
Suárez (UCD); el segon el 1981, sent president Calvo-Sotelo (UCD); i el tercer durant
la primera legislatura del PSOE, sent president González (0’75 punts).
c) Comenteu: (1 punt)
1) Cal que l’alumnat compari l’evolució de l’IPC i de les bandes salarials pactades
observant el descens continuat de l’IPC i l’oscil·lació de les bandes, no sempre
descendent, en els tres moments considerats. (0’50 punts).
2) Cal que l’alumnat mostri com els signants són diferents, sent els primers partits
polítics, els segons govern, empresaris i sindicats i el tercer govern, empresaris i
només el sindicat socialista UGT, no signant CCOO (0’50 punts).
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a)Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 15 de juny de
1977 i 1982.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui la situació de crisis econòmica en que es trobava el país, les
eleccions del 15 de juny de 1977, els seus resultats, els Pactes de la Moncloa, el
procés d’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978; i les eleccions municipals
(1’25 punts). La segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979 i els problemes
interns de la UCD, la dimissió de Suárez de 1981 i les seves causes i l’intent de cop
d’Estat del 23 de febrer; la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a
l’ulterior convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts).
b) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política d’Espanya entre 1982 i 1986.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui la situació de crisi econòmica, les eleccions de 1982 i àmplia
victòria del PSOE, l’accés a la presidència de González i l’acció legislativa i de govern
portada a terme fins 1986, incloent les reformes econòmiques (reconversió industrial) i
laborals, l’enfortiment de l’Estat del Benestar (1’25 punts), l’ingrés a la Comunitat
Econòmica Europea i a l’OTAN de 1986 i al problema del terrorisme. (1’25 punts).

Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
PAU 2011
Pautes de correcció

Pàgina 4 de 6
Història

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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b)Expliqueu els fets més importants del catalanisme entre 1898 i l’establiment de la
Mancomunitat, explicant l’obra d’aquesta.
[2,5 punts]
L’alumnat ha d’explicar el creixement del catalanisme, la crida a la fi de la guerra de
Cuba per part de la Unió Catalanista, l’impacte del Desastre de 1898 i l’esperó que
significà per al moviment catalanista; el Tancament de Caixes, el trencament de la
Unió Catalanista i la formació de la Lliga Regionalista el 1901 (1’25 punts). S’explicarà
la candidatura dels quatre presidents i la seva victòria, el que va ser la Solidaritat
Catalana i el seu final, la Setmana Tràgica, la tasca de Prat de la Riba per aconseguir
la Mancomunitat, la creació d’aquesta el 1914 i les principals realitzacions d’aquesta
fins la seva dissolució. (1’25 punts).
Exercici 2
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 fotografia (0’25 punts) que mostra a Joan
Carles de Borbó fent un discurs a les Corts franquistes durant l’acte en el que és
proclamat oficialment com successor de Franco com a cap de l’Estat el 22 de juliol de
1969 (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 en el context de l’etapa final del període franquista, que
es clourà amb la mort del dictador el 1975 i la desaparició del règim el 1977, en
concret l’any 1969, de predomini dels tecnòcrates de l’Opus Dei en el govern i de la
política “desarrollista” (0’75 punts).
c) Descriviu i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]
Cal que l’alumnat comenti la fotografia, situant-la a l’hemicicle de les Corts franquistes,
amb un cap de l’Estat i un Joan Carles vestits de militars, i contrastant la diferència
d’edat entre ambdós (1 punt)
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a)Expliqueu l’evolució política espanyola entre 1945 i 1975.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui el context de la postguerra i el canvi que suposa per la
situació internacional del Regim, els canvis polítics superficials que efectuà Franco en
el moment de la victòria aliada, valorant-se que comenti lleis com, entre d’altres, el
Fuero de los Españoles (1945), la Llei de Referèndum (1945) o la de Successió (1947)
així com l’entrada del sector “catòlic” en el govern. (1’25 punts). Després, caldrà que
expliqui l’entrada del sector tecnòcrata opusdeísta al govern, el paper central de
Carrero Blanco i la pugna amb els sectors del Movimiento. La proclamació de Joan
Carles com a successor, la incidència de la crisis de 1973, les mobilitzacions de
l’oposició, l’assassinat de Carrero i la conjuntura dels anys 1974-1975, amb el
problema del terrorisme, el problema del Sàhara i la mort de Franco el 1975. (1’25
punts).
b)Compareu la política econòmica del Primer Franquisme i la política econòmica que
“desarrollista”, explicant les característiques de cadascuna.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat compari les característiques de la política autàrquica i
intervencionista, les causes de l’adopció d’aquesta, el problema del mercat negre i les
baixes condicions de vida de la població així com el paper de l’INI. Les raons del canvi
de política econòmica i què va ser el Pla d’Estabilització (1959) (1’25 punts). Amb la
política “Desarrollista”, les seves premisses, el creixement i moviments de població
que provocà, els “Planes de Desarrollo” i la incidència de la crisi de 1973 (1’25 punts).

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 països 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 nostre 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 destruir aquella organització suplint-la per una altra que es basi en fonaments no sols distints 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’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-la per una altra que es basi en
fonaments no sols distints sinó oposats als que avui la sostenen».
[1 punt]
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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 inclusivament.
[2,5 punts]

Exercici 2

FONT: Propaganda institucional de les eleccions generals 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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OPCIÓ B
Exercici 1
El regeneracionisme
Más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo
que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que
un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría
sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el
curso del tiempo; pero cada día que pasa, desde 1898, es mucho más escabrosa, mucho
más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede
ni ese remedio […].
Ahora es menester oponer a las izquierdas que actúan en la vida pública todas las
derechas y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida y a la influencia del Estado.
La política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos y las garantías constitucionales y los derechos individuales, que son ahora la fuerza conservadora, la
única que puede salvar a la sociedad; por eso no hay ni siquiera un solo acto mío que no
esté inspirado en esa convicción, y por eso creo que la política conservadora consiste en
traer íntegramente todo el fondo social a la influencia y a la acción del Estado, de modo
que la democracia comprenda absolutamente la acción íntegra de las fuerzas de toda la
nación, asistiendo al Gobierno.
FONT: Antonio MAURA. Treinta y cinco años de vida pública, 1902-1913. Madrid:
Biblioteca Nueva, 1917, p. 86.
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 DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu el desastre del 1898 i les conseqüències polítiques que va tenir: el
regeneracionisme i els seus protagonistes principals a Espanya fins al 1914.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial i els principals fets econòmics,
socials i polítics a Espanya fins al 1923.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Franco i l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, a l’avinguda de la Catedral, el 18 de juny de 1970.
FONT: PÉREZ DE ROZAS. AFB.
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 el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els trets fonamentals del règim franquista fins al 1959 i les característiques
de la repressió que va portar a terme, i feu esment especial de la que patí Catalunya.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la cronologia i les característiques de la política econòmica desarrollista
del règim franquista, i esmenteu les conseqüències que tingué a Catalunya.
[2,5 punts]
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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 dólares (20.000.000 $) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente 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]

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els conflictes de Cuba i les Filipines, la guerra amb els Estats Units, la pèrdua 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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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, l’etapa revolucionària i la dualitat
de poders, així com l’organització de l’economia i els Fets de Maig.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els fets d’armes a Catalunya durant la Guerra Civil, incloent-hi els fronts
de guerra, les batalles i els bombardeigs.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Escons obtinguts per les diferents candidatures en les eleccions
al Parlament de Catalunya del 1932
Partit Radical Autònom (4)

Esquerra Republicana
de Catalunya (57)

Partit Catalanista Republicà-Acció
Catalana Republicana (1)
Unió Catalanista (1)
Unió Democràtica
de Catalunya (1)
Lliga Regionalista (16)

Unió Socialista de Catalunya (5)

FONT: Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 1932.
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 els resultats electorals que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els conflictes socials a Catalunya durant la República, el 6 d’octubre de
1934 i les conseqüències que va tenir fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’elaboració, l’aprovació i les característiques de l’Estatut del 1932 i l’evolució de la política catalana fins al 6 d’octubre de 1934, i expliqueu els Fets d’Octubre
del 1934.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Text del missatge del rei Joan Carles retransmès la nit del 23 al 24 de febrer de 1981
Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y
para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades
civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá
contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en
forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó
en su día a través de referéndum.
FONT: Text del missatge del rei Joan Carles I. Radiotelevisió Espanyola (RTVE).
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 els fragments següents del text: «Cualquier medida de carácter militar
que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de
Jefes de Estado Mayor» i «La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la
Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política general a Espanya des de l’aprovació de la Constitució
fins al triomf electoral del PSOE, i feu esment del 23-F, dels antecedents i les conseqüències que va tenir. Expliqueu, també, tant la Constitució com el triomf electoral
del PSOE.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política, social i econòmica espanyola des de la Llei per a la
reforma política fins a la signatura dels Pactes de la Moncloa i comenteu-los.
[2,5 punts]
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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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Exercici 2
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 un cartell de propaganda institucional (0’25
punts) referit a les eleccions del 15 de juny de 1977 (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 cartell en el període de la Transició cap a la democràcia, en
concret després del referèndum del 15 de desembre de 1976 i abans de les eleccions
del 15 de juny de 1977. (0’75 punts).
c) Relacioneu les dues consignes contingudes en la font:
Referèndum nacional del 15 de diciembre de 1976. Los españoles decidieron que la
soberania reside en el pueblo i 15 de junio. El pueblo expresará su voluntad soberana
mediante el voto.
[1 punt]
Cal que l’alumnat expliqui la primera frase en el sentit de que per als autors de la
propaganda institucional el referèndum del 15 de desembre de 1976 ja ha significat
l’adopció de la soberania popular per part de la població després del seu vot afirmatiu
(0’50 punts) i la segona en el sentit de que per als autors de la mateixa propaganda a
les eleccions del 15 de juny següents aquesta sobirania ja podrà expressar-se
mitjançant el vot en unes eleccions plenament democràtiques. Afirmen d’aquesta
manera l’establiment de la democràcia a Espanya (0’50 punts).
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a)Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i l’aprovació de la
Constitució (explicant-la).
[2,5 punts]
L’alumnat ha d’explicar la mort de Franco i la proclamació del seu successor amb el
títol de rei, la presidència del govern d’Arias Navarro i la pressió de l’oposició
democràtica agrupada des de 1976 en Coordinación Democrática. La dimissió d’Arias i
el nomenament d’Adolfo Suárez com president del govern el juliol de 1976.
L’elaboració de la Llei de Reforma Política, l’aprovació per les Corts franquistes de la
mateixa, i el referèndum del 15 de desembre de 1976 (1’25 punts). Haurà igualment
d’explicar les pressions de l’oposició per obtenir un canvi realment democràtic, i es
valoraran les referències que faci: al conjunt de lleis del període (d’Amnistia, de llibertat
sindical), a la legalització dels partits, a la qüestió clau de la legalització del Partit
Comunista, al paper de l’exèrcit, i el fet del terrorisme. Haurà d’explicar les eleccions
del 15 de juny de 1977 i els seus resultats, amb la continuació en la presidència del
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govern de Suárez ara en tant que líder de la Unión de Centro Democrático i guanyador
dels comicis, els Pactes de la Moncloa, el procés d’elaboració i aprovació de la
Constitució de 1978 i els seus continguts bàsics, entre els que caldrà destacar, els
títols referits a la definició de l’Estat, la divisió de poders, la possibilitat de concessió
d’estatuts d’autonomia i les llibertats individuals, entre d’altres (1’25 punts).
b)Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de l’aprovació de la Constitució (sense
explicar-la) i 1986.
[2,5 punts]
L’alumnat haurà d’explicar la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979, les
eleccions municipals, l’aprovació dels primers estatuts, la persistència del problema del
terrorisme i el descontentament militar. Els problemes interns de la UCD, que
acabaran portant Suárez a la dimissió el 1981, i l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer
de 1981 així com la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo (1’25 punts). Haurà
d’explicar l’àmplia victòria del PSOE en els comicis de 1982, l’accés a la presidència
de Felipe González i l’acció legislativa i de govern portada a terme fins 1986, fent
referència a la política econòmica, a l’Estat de Benestar, a l’ingrès a la Comunitat
Econòmica Europea, a l’OTAN i a la lluita antiterrorista. (1’25 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 del llibre de memòries d’Antoni Maura Treinta y
cinco años de vida pública, 1902-1913, publicat el 1917, on explica el seu ideari polític
(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 contingut de la font en el context de la Restauració, i dins
d’ella, dels intents regeneracionistes portats a terme per diferents polítics a partir i com
a reacció al Desastre de 1898, en concret en el marc del regeneracionisme de tipus
conservador. (0’75 punts)
c) Expliqueu dues de les idees contingudes en font. (1 punt)
L’alumnat ha de fer referència a dues de les idees del text com la necessitat de
restablir la confiança entre governants i governats; la necessitat d’emprendre una
“revolució des del govern”; la necessitat d’oposar totes les dretes unides a les
esquerres; o la necessitat de l’adopció de procediments democràtics per la política
conservadora, entre d’altres i explicar-les.
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu el Desastre de 1898 i les seves conseqüències polítiques: El
Regeneracionisme i els seus principals protagonistes a Espanya fins 1914.
[2,5 punts]
L’alumnat ha d’explicar el Desastre de 1898 en el context de la guerra amb Estats
Units, el seu enorme impacte i el Regeneracionisme, fent esment al govern SilvelaPolavieja i a com acabà topant amb la burgesia catalana portant al “Tancament de
caixes” i altres expressions de protesta (1’25 punts); al govern conservador de Maura i
a la seva doctrina de la “revolució des de dalt”, a les seves realitzacions legislatives
com la Llei d’Administració Local, ben poc democràtica i al problema del Marroc que es
al darrera de la “Setmana Tràgica” amb la que es clou el govern de Maura (1909); i,
per últim, govern liberal de José Canalejas i les seves realitzacions, entre les que
destaquen la Llei del Cadenat i l’inici del procés que portarà a la creació de la
Mancomunitat de Catalunya (1’25 punts).
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b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial i els principals fets econòmics,
socials i politics a Espanya fins 1923. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell
econòmic i de divisió entre partidaris d’un i altre contendent; a la crisi de 1917 en el
context del malestar polític existent amb el sistema polític de la Restauració i de
demanda encapçalada per la Lliga d’una nova Constitució; al malestar obrer pels
efectes sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de l’Exèrcit i la
conformació dins d’aquest de les Juntas de Defensa (1’25 punts); a l’Assemblea de
Parlamentaris catalans i espanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la
repressió per part del govern Dato; a l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923,
fent esment al creixement de la CNT, la vaga de La Canadenca, la lluites socials i el
pistolerisme, el Desastre d’Annual i l’adveniment de la Dictadura del general Primo de
Rivera. (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) on es mostra una
imatge del general Franco a Barcelona, el 1970, arran d’una seva visita oficial,
enrevoltat de gent (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 visita de Franco en la segona part del Franquisme, en l’època
dels govern tecnocràtics i del “Desarrollismo”, i en els últims anys de la vida del
dictador. (0’75 punts).
c) Comenteu el contingut de la font.
[1 punt]
Cal que l’alumnat comenti la imatge atenent a, la mateixa figura de Franco junt amb les
autoritats, l’expectació i “bany de masses” que suposa, la protecció policial del
dictador, o el públic amb presencia de molts braços alçats amb salutació feixista. (1
punt)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les característiques fonamentals del Règim franquista fins al 1959 i les
característiques de la repressió que va aplicar, fent especial esment a la que patí
Catalunya.
[2,5 punts]
L’alumnat hauria d’explicar l’Estat franquista en tant que dictadura –amb una extrema
concentració de poders en mans de Franco, inclòs el de dictar lleis-; de caràcter
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feixista o inspirada en els feixismes, de caire centralista i uniformitzador, anorreadora
dels nacionalismes perifèrics (1’25 punts); Cal que faci esment a la repressió (militar
amb els consell de guerra, depuracions, Llei de Responsabilitats Polítiques, Llei de
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme) i a l’especial repressió que patí Catalunya
en tot allò referit a la llengua, símbols i cultura pròpies (1’25 punts).
b) Expliqueu la política econòmica “desarrollista” del Règim franquista, la seva
cronologia i característiques, esmentant les conseqüències que tingué a Catalunya.
[2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui l’abandó de la política autàrquica i l’establiment d’una
liberalització econòmica iniciada amb el Pla d’Estabilització (1959) i l’ascens del sector
tecnòcrata que l’impulsava als governs. Cal que expliqui les característiques del
creixement que la nova política tingué en la industrialització, urbanització i migracions
interiors i exteriors, al turisme i inversió estrangera (1,25 punts); als “Planes de
Desarrollo”. Cal igualment que faci esment al creixement econòmic experimentat al
Principat durant el període citat, a la forta incidència de la immigració, al creixement
urbanístic –sempre acompanyat de manca o insuficiència d’equipaments i serveis-, al
creixement econòmic i a les disfuncions i problemes socials que el creixement
comportà (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)
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Exercici 2
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 un cartell (0’25 punts) de propaganda de la
Generalitat de Catalunya que conté dues consignes referides al treball agrícola durant
la guerra.(0’50 punts).
b) Digueu quin és el context històric de la font. (0’75 punts)
Cal que l’alumnat contextualitzi la font l’any 1937, durant el primer any de la Guerra
Civil en la que Catalunya lluita contra el bàndol rebel o franquista (0’75 punts).
c) Comenteu les consignes contingudes en la font.
[1 punt]
Cal que l’alumnat comenti la primera consigna en el sentit de la necessitat de no deixar
que el treball al camp disminueixi i per tant la seva producció quan una part dels
pagesos han marxat al front i la segona en el sentit complementari de l’anterior i
referida a la necessitat de suplir la mà d’obra agrícola que ha marxat al front
precisament per lluitar per la llibertat i el benestar de la població. (=’50 cada comentari,
1 punt en total)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, l’etapa revolucionària i la dualitat
de poders, l’organització de l’economia i els Fets de Maig.
[2,50 punts] a)Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, l’etapa revolucionària i
la dualitat de poders, l’organització de l’economia i els Fets de Maig.
Cal que l’alumnat expliqui el fracàs de l’alçament militar, la constitució del Comitè de
Milícies Antifeixistes i la seva obra, la pèrdua de poder de la Generalitat, l’aparició de
comitès a nivell local, l’esclat revolucionari, la repressió -el seu caràcter, protagonistes
i efectes-, el procés de col·lectivitzacions, l’enviament de columnes als fronts (1’25
punts). La progressiva recuperació del poder per la Generalitat, la promulgació del
decret de col·lectivitzacions i la conformació d’una situació dual de poder entre la
Generalitat i les forces que li donaven suport, entre elles, destacadament ERC i el
PSUC, i forces com la CNT-FAI i el POUM, situació que acabarà portant als Fets de
Maig de 1937, dels quals s’explicaran els trets bàsics. (1’25 punts).
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b) Expliqueu els fets d’armes a Catalunya durant la Guerra Civil, incloent fronts de
guerra, batalles i bombardeigs.
[2,50 punts]
Cal que l’alumnat expliqui, quant a fets d’armes, l’enviament de milícies al front
d’Aragó de 1936, l’ocupació franquista de part de les províncies de Tarragona i de
Lleida i l’arribada al mar. La Batalla de l’Ebre de la segona meitat de 1938 i l’ocupació
final de Catalunya de desembre a febrer de 1939 i la marxa cap a l’exili. Els
bombardejos que va patir el Principat durant la contesa. (2’50 punts).

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’alumne identifiqui la font com una gràfica o diagrama semicircular (0’25
punts) on es mostren els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1932
(0’50 punts).
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]
L’alumnat ha de situar el contingut de la font després de l’aprovació de l’Estatut a les
Corts espanyoles el setembre de 1932 en el marc del bienni d’esquerres, i en tant que
primeres eleccions al Parlament autònom del mes de novembre següent. (0’75 punts).
c) Comenteu els resultats electorals que conte la font.
[1 punt]
Cal que l’alumnat comenti l’aclaparadora victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) amb 62 dels 90 escons, el segon lloc de la dreta conservadora catalanista de la
Lliga Regionalista (amb 16 escons), la tercera posició, a distància de les dues anteriors
de l’esquerra socialista catalanista de la USC, que anava en coalició amb ERC, els 4
del Partit Catalanista Republicà-Acció Catalana Republicana les posicions molt
minoritàries de la resta de formacions, incloent la UDC i el Partit Radical. (1 punt).
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu els conflictes socials a Catalunya durant la República; el 6 d’Octubre de
1934 i les seves conseqüències fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,50 punts]
Cal que l’alumne expliqui el context de crisi econòmica en què visqué la República així
com la forta conflictivitat social i política que es donà arreu i a Catalunya, amb vagues
generals i l’intent revolucionari anarcosindicalista de l’Alt Llobregat de 1932; el conflicte
agrari a Catalunya, amb la Llei de Contractes de Conreu i les tensions al camp entre
rabassaires i arrendataris i propietaris; (1’25 punts). Els Fets d’Octubre de 1934,
explicant la seva gestació i desenvolupament, i les seves conseqüències
(processament del govern de la Generalitat, suspensió de l’Estatut i repressió). Així
com les eleccions del 16 de febrer de 1936 i la victòria del Front d’Esquerres. (1’25
punts).
b) Expliqueu l’elaboració i aprovació de l’Estatut, les seves característiques i l’evolució
de la política catalana fins als fets d’octubre de 1934, explicant-los
[2,50 punts]
L’alumnat ha d’explicar el procés d’elaboració de l’Estatut fent esment a la Constitució,
a l’aprovació de l’Estatut de Núria i al debat de l’Estatut a les Corts, amb l’aprovació el
setembre de 1932 així com les seves característiques fonamentals i competències
més importants, inclosa la de l’ordre públic (1’25 punts). La posada en marxa i
funcionament de la Generalitat fins als fets d’octubre de 1934, fent referència
específica a la labor cultural i d’ensenyament, entre d’altres, i tractant del conflicte que
suposà l’aprovació de la Llei de Contractes de Conreu, amb les fortes tensions que
provocà amb els propietaris agraris i el conflicte inconstitucionalitat, així com les
causes i desenvolupament dels Fets d’Octubre de 1934. (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 de tipus primari (contemporània dels fets)
(0’25 punts) consistent en el text del missatge retransmès per televisió la nit del 23 al
24 de febrer de 1981 i adreçat a la població en general i també a l’exèrcit, revoltat o
expectant. (0’50 punts).
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b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]
L’alumnat ha de situar el contingut de la font durant la Transició, en la nit del 23 de
febrer de 1981, després que aquella mateixa tarda s’hagués iniciat un intent de cop
d’Estat durant la votació d’investidura del nou president del govern Calvo-Sotelo,
d’UCD, després de la dimissió de l’anterior president Adolfo Suárez (UCD). (0’75
punts).
c) Comenteu el paràgraf següent: [1 punt]
Cal que l’alumne comenti l’afermament que fa el rei del seu compromís en la defensa
de la Constitució de 1978 votada pel poble enfront dels militars revoltats, que pretenen
interrompre la seva vigència per la força.
(1 punt).
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a)Expliqueu la situació política general a Espanya entre l’aprovació de la Constitució
(explicant-la) fins al triomf electoral del PSOE (també explicant-lo), fent esment al 23-F,
als seus antecedents i conseqüències.
[2,50 punts]
Cal que l’alumnat expliqui l’aprovació de la constitució el 1978, explicant-ne les
característiques generals, les eleccions generals de 1979 i els seus resultats; Es
valorarà la seva explicació, entre d’altres, d’aspectes com els problemes econòmics,
les tensions socials, el problema del terrorisme i les tensions amb els militars (1’25
punts). Es farà referència a la dimissió de Suárez de 1981 i les seves causes, i a
l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer, el seu caràcter i conseqüències; a la
presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, i ulterior convocatòria d’eleccions el
1982, explicant el triomf del PSOE. (1’25 punts).
b) Expliqueu l’evolució política, social i econòmica espanyola des de la Llei de Reforma
Política fins a la signatura dels Pactes de la Moncloa, explicant-los.
[2,50 punts]
L’alumnat ha d’explicar l’accés al govern el juliol de 1976 d’Adolfo Suárez, a
l’elaboració de la Llei de Reforma Política, aprovació per les Corts franquistes de la
mateixa, el referèndum del 15 de desembre de 1976 i la situació econòmica i social
que es vivia. (1’25 punts). Es valoraran les referències a alguna de les lleis aprovades
aleshores (d’Amnistia, de llibertat sindical) així com a la legalització dels partits, inclosa
la problemàtica del Partit Comunista. L’alumnat haurà d’explicar les eleccions del 15
de juny de 1977, la continuació en la presidència del govern de Suárez ara en tant que
líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), els Pactes de la Moncloa i el seu
contingut. (1’25 punts).
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S»RIE 3
Per a totes les preguntes.
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova díHistÚria ha de servir tant per a que líalumnat
demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva capacitat per raonar i
elaborar respostes a partir de la prÚpia reflexiÛ sobre conceptes, fets i problem‡tiques
histÚriques, basades ambdues en les competËncies i coneixements adquirits a travÈs del
procÈs díaprenentatge. En funciÛ díaixÚ, la correctora o corrector valoraran tant la maduresa de
líalumnat a líhora díelaborar les seves prÚpies respostes de manera ordenada, coherent i
utilitzant el llenguatge histÚric adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a líhora
de puntuar, es tendir‡ a valorar positivament allÚ que líalumnat aporti mÈs que no a restar allÚ
que no hagi inclÚs.
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici contingudes
als Criteris Generals de la prova díHistÚria sÛn dí˙s obligatori i síhan de fer constar al costat
de cada resposta corregida.
Les pautes de correcciÛ de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per objectiu facilitar
la tasca correctora i contribuir a la homogeneÔtzaciÛ dels resultats díaquesta. Tenen car‡cter
orientatiu i no han de suposar que per a que líalumnat obtingui la m‡xima puntuaciÛ hagi
díhaver reproduÔt els continguts que consten de manera completa.
OpciÛ A
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 de tipus primari (contempor‡nia dels fets) (0í25
punts) consistent en un document p˙blic de car‡cter polÌtic on es descriuen algunes de les
bases del programa de la UFNR. (0í50 punts)
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Cal que líalumnat contextualitzi el text el 1910, en el procÈs díagrupaciÛ de les forces
republicanes catalanistes que porta a la uniÛ dels republicans catalanistes amb els federals
desprÈs de la Setmana Tr‡gica (0í75 punts).
c) Expliqueu aquests dos fragments del text (1 punt):
-LíUniÛ es proposa treballar pel reconeixement de la nacionalitat catalana
Cal que líalumnat expliqui la referËncia a líaconseguiment del reconeixement de la nacionalitat
de Catalunya(0í50 punts)
-LíUniÛ Federal, continuant líobra social díen Pi i Margall incorpora al seu credo (Ö) la creaciÛ
díinstitucions p˙bliques protectores del treballador, reforma de les lleis civils per la
humanitzaciÛ del contracte de treball, asseguranÁa de les classes prolet‡ries en quant als
accidents, malalties, vellesa i atur forÁÛs.
Cal que líalumnat expliqui líaccent que fa el programa en millores de tipus socials, explicant quË
significa cada una. (0í50 punts)

Història
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Bases de la Unió Federal Nacionalista Republicana

Districte Universitari de Catalunya

Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Base I. Els partits que formen actualment l’Esquerra catalana aproven aquestes Bases i
constitueixen una sola corporació política amb el nom d’Unió Federal Nacionalista
Republicana. La Unió es proposa treballar pel reconeixement de la nacionalitat catalana amb
tot el contingut de poders constitucionals que atribuïa en Pi i Margall a l’Estat regional en lo
polític, en lo econòmic i en lo administratiu […].
Base II. Sent ideal de la nova corporació la Unió federativa dins de l’Estat espanyol, condemna expressament tota aspiració separatista […].
Base V. […] La Unió Federal, continuant l’obra social d’en Pi i Margall, incorpora al seu
credo el contingut d’aspiracions proletàries que hagin arribat a concretar-se en fórmules jurídiques, com ara la creació d’institucions públiques protectores del treballador, reforma de les
lleis civils per la humanització del contracte de treball, assegurança de les classes proletàries
quant als accidents, malalties, vellesa i atur forçós […].
FONT: Bases de la Unió Federal Nacionalista Republicana (1 d’abril de 1910).

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 aquests dos fragments del text:
[1 punt]

— «La Unió es proposa treballar pel reconeixement de la nacionalitat catalana […].»
— «La Unió Federal, continuant l’obra social d’en Pi i Margall, incorpora al seu credo […]
la creació d’institucions públiques protectores del treballador, reforma de les lleis civils
per la humanització del contracte de treball, assegurança de les classes proletàries quant
als accidents, malalties, vellesa i atur forçós.»

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució de la vida política a Catalunya entre el 1898 i l’esclat de la
Setmana Tràgica (1909), i expliqueu aquest esdeveniment.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial, la crisi del 1917 i la situació econòmica, social i política de Catalunya fins al 1923.
[2,5 punts]

Exercici 2

FONT: Premsa de Madrid, novembre de
1936.

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 els textos de la pancarta: «¡NO PASARÁN!»; «El Fascismo quiere conquistar Madrid», i «Madrid será la tumba del Fascismo».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya republicana durant la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la Guerra Civil des del punt de vista militar, destacant les diferents fases i
explicant DOS dels fets d’armes més importants.
[2,5 punts]
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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]
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Exercici 2
Inspección de primera enseñanza de la provincia de Lérida
La guerra en Cataluña ha terminado y los frutos de la paz vienen rápidamente. Pero la guerra cuesta ríos de sangre, de riquezas, de arte, y habrá que destruir implacablemente todas las
causas que la han originado, para asentar la obra educativa sobre estos dos inconmovibles pilares: Dios y España. Sobre estos dos precisamente, porque los sin Dios y sin Patria, los rojos y los
separatistas, han hecho todo el mal. La escuela primaria, nacional, municipal o privada, ha de
ser católica y también españolista, sin que se tolere nada que amengüe cualquiera de estos dos
postulados. Por esto vamos a tratar en esta Orden Circular de algunos extremos importantes,
estableciendo las instrucciones que siguen.
Libros Escolares: […] 2º.- Todo libro escrito total o parcialmente en lengua que no sea la
española debe ser retirado de la escuela. […]
Lérida, 20 de Febrero de 1939, III Año Triunfal
FONT: Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, 23 de febrer de 1939, p. 67.

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 el contingut de l’article 2 i el significat de les expressions següents: los sin
Dios y sin Patria; los rojos, i los separatistas.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu la implantació del règim franquista a Catalunya i la seva política repressiva general, incloent-hi la repressió cultural i lingüística.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la política econòmica desarrollista del règim franquista i feu referència als
efectes que tingué a Catalunya.
[2,5 punts]
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Història
Sèrie 1
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
El problema agrari

Districte Universitari de Catalunya

Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

La República venía realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del
siglo trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. […] La
sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de
vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros,
aldeas que parecen detenidas en el siglo XV. […] Provincias del noroeste donde la tierra está
desmenuzada en pedacitos que no bastan para mantener al cultivador; provincias del sur y del
oeste, donde el propietario de 14.000 hectáreas detenta en una sola mano todo el territorio de
un pueblo. […] La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado. Acción inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro […] era enorme, crónico, en la explotación
de la tierra. Cuantos conocen algo de la economía española saben que la explotación lucrativa
de las grandes propiedades rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico
durante cuatro o cinco meses del año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come.
FONT: Manuel AZAÑA. Causas de la guerra de España. Barcelona: Crítica, 1986, p. 23-27.

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 les referències que fa la font a l’agricultura i a l’atur.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’adveniment de la República, la Constitució del 1931 i el bienni 19311933.
[2,5 punts]

b ) Expliqueu el bienni 1933-1936 fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

Exercici 2
Morts per la violència revolucionària (juliol, agost, setembre de 1936)

FONT: V. HURTADO, A. SEGURA i J. VILLARROYA. Atles de la Guerra Civil
a Catalunya. Barcelona: DAU, 2010, p. 90.

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) Digueu les comarques amb dos-cents un morts i més, i les de menys de cinquanta, i
comenteu les possibles causes de la diferent distribució del nombre de morts.
[1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, la violència revolucionària, què va
ser el Comitè de Milícies Antifeixistes i l’evolució de la situació política i econòmica
al Principat fins als Fets de Maig del 1937, sense explicar-los.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els Fets de Maig del 1937 i l’evolució política i militar de la Guerra Civil
a Catalunya fins que finalitzà.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Solidaritat Catalana
Davant de l’amenaça d’una violació legislativa del dret públic modern […], dels drets
constitucionals, perpetrada a Barcelona, 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.
Mes la virtualitat poderosa d’aquesta suprema, integral, coordinació de forces coŀlectives
va iŀluminar amb viu esclat de revelació inesperada els qui només com a defensa de la justícia
l’havien concebuda, de manifestació contra l’hostilitat a un projecte de llei, el de les jurisdiccions, va enlairar-se, per la transfusió entusiasta de l’ideal i de la voluntat dels uns ciutadans als
altres, la integració sentimental de l’aspiració de Catalunya a redimir-se i regenerar-se.
FONT: Solidaritat Catalana. Programa del Tívoli, 14 d’abril de 1907.

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 significat de les frases següents del text: «Davant de l’amenaça d’una
violació legislativa del dret públic modern […], dels drets constitucionals, perpetrada a Barcelona» i «els qui només com a defensa de la justícia l’havien concebuda, de
manifestació contra l’hostilitat a un projecte de llei, el de les jurisdiccions».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política a Catalunya entre el 1901 i el 1911, fent esment del catalanisme polític, del republicanisme, de l’associacionisme obrer i de la Setmana Tràgica.
[2,5 punts]

b) Expliqueu què va ser la Mancomunitat de Catalunya, com es va crear, l’obra que desenvolupà, i quan i com acabà.
[2,5 punts]
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Exercici 2

FONT: División Azul, 1941.

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 el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu quin tipus de règim era el règim franquista, què era el partit únic, quines
foren les institucions del règim fins al 1945 i quines relacions va tenir amb
l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les dues polítiques econòmiques diferents que aplicà el règim franquista
entre el 1939 i la crisi dels anys setanta.
[2,5 punts]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues q¸estions:
a) Expliqueu líevoluciÛ de la vida polÌtica a Catalunya entre 1898 i líesclat de la Setmana
Tr‡gica (1909) i expliqueu aquest esdeveniment. (2í50 punts)
El redactat de líalumnat síhauria de referir a líimpacte del 1898 a Catalunya, a la collaboraciÛ i
posterior ruptura amb el govern regeneracionista de Silvela i el general Polavieja aixÌ com al
Tancament de Caixes; síhauria de referir igualment a la creaciÛ del Centre Nacional Catal‡, a la
UniÛ Regionalista i, sobretot, a la Lliga Regionalista, explicar la seva composiciÛ social, ideari i
líhegemonia que dins del catalanisme mantinguÈ fins 1923; a les diverses tendËncies del
republicanisme, distingint entre el de signe catalanista i líespanyolista de Lerroux i el Partido
Radical (1í25 punts); líincident del ì°Cu-cut!î de 1905 i la formaciÛ de la Solidaritat Catalana, la
victÚria díaquesta a les eleccions del 1907 i la seva crisi arran de la Setmana Tr‡gica.
Igualment, hauria de referir-se a la polÌtica marroquina del governs de Madrid en el post 1898, a
la vaga general de 1909 en protesta per líenviament de tropes a la guerra del Rif, a la crema
díesglÈsies i convents i a la repressiÛ per part del govern Maura. (1í25 punts)
b) Expliqueu líimpacte de la Primera Guerra Mundial, la crisi de 1917 i la situaciÛ econÚmica,
social i polÌtica de Catalunya fins al 1923. (2í50 punts)
Cal que líalumnat expliqui líimpacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya i Catalunya a
nivell econÚmic, aixÌ com la divisiÛ social entre partidaris díun i altre contendent; la crisi de 1917
en el context del malestar polÌtic existent amb el sistema polÌtic de la RestauraciÛ i de demanda
encapÁalada per la Lliga Regionalista díuna nova ConstituciÛ; al malestar obrer pels efectes
sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de líExËrcit i la conformaciÛ dins
díaquest de les Juntas de Defensa (1í25 punts); a líAssemblea de Parlamentaris catalans i
espanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la repressiÛ per part del govern Dato; a
líevoluciÛ polÌtica i sindical a Catalunya fent referËncia al creixement de la CNT i a les seves
divisions internes, a la campanya pro-Estatut, a la Vaga de la Canadenca, a líincrement de la
lluita obrera i patronal, al pistolerisme, als Sindicats Lliures i líadveniment de la Dictadura del
general Primo de Rivera. (1í25 punts)
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Exercici 2.
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 fotografia (0í25 punts) on es mostra una imatge
díun carrer de Madrid el 1936 amb una gran pancarta on es pot llegir la consigna °No pasar·n!
(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 la Guerra Civil, el mes de novembre de 1936 i
enmig de líofensiva franquista per prendre la capital díEspanya. (0í75 punts).
c) Comenteu els textos de la pancarta: °NO PASAR¡N!; El Fascismo quiere conquistar Madrid;
Madrid ser· la tumba del Fascismo. (1 punt)
Cal que líalumnat comenti les frases en el sentit de ser consignes que busquen mobilitzar la
poblaciÛ de Madrid envers la resistËncia enfront dels atacs franquistes (NO PASAR¡N! ) i díun
enemic qualificat de Fascismo, aixÌ com tambÈ que la resistËncia portar‡ a la victÚria (la tumba
del Fascismo) (1 punt)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues q¸estions:
a) Expliqueu líevoluciÛ polÌtica de líEspanya republicana durant la Guerra Civil. (2í50 punts)
La resposta de líalumnat ha díexplicar la situaciÛ revolucion‡ria que es desferma a partir de
líesclat de la guerra, incloent la repressiÛ, les collectivitzacions, el govern presidit per Largo
Caballero i la import‡ncia creixent del Partit Comunista (1,25 punts); Igualment, ha de fer
referencia als governs de NegrÌn des de maig de 1937, a la reorganitzaciÛ i enfortiment de
líEstat; a líExËrcit Popular; a líestratËgia de NegrÌn; i a la desfeta de la zona republicana des de
finals de 1938, que portar‡ a la derrota. n(1,25 punts).
b) Expliqueu la Guerra Civil des del punt de vista militar, destacant les diferents fases i
explicant DOS dels fets díarmes mÈs importants. (2í50 punts)
Líalumnat ha de fer esment a les dues zones, descrivint-les, a líavenÁ franquista de líestiu de
1936; als intents de presa de Madrid; a les batalles de Brunete, Guadalajara i Belchite; a
líofensiva contra Catalunya, cap a ValËncia i a la Batalla de líEbre, a líocupaciÛ de Catalunya i a
líocupaciÛ de la zona centre (1,25) explicat breument dos fets díarmes dels anteriors (1,25
punts).
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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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Exercici 2.
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 de tipus primari (contempor‡nia dels fets) (0,25 punts)
un text p˙blic de tipus jurÌdico-polÌtic consistent en una ordre de líInspecciÛn Provincial de
EnseÒanza de Lleida, publicada en el ìBoletÌn Oficial de la Provincia de LÈridaî el 23 de Febrer
de 1939, ordenant la retirada de les escoles dels llibres escrits en llengua catalana. (0í50 punts)
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Líalumnat hauria de situar la font durant la Guerra Civil, en els seus ˙ltims mesos, a una
provÌncia de Lleida que síha acabat díocupar completament aleshores i amb unes autoritats
díensenyament que síesmercen per esborrar el catal‡ i en general les lleng¸es no castellanes
de la vida p˙blica i líensenyament. (0,75 punts)
c) Comenteu el contingut de líarticle 2 i el significat de les expressions los sin Dios y sin Patria;
los rojos; y los separatistas. (1 punt)
Cal que líalumnat comenti la prohibiciÛ de les lleng¸es no castellanes de líescola com part del
procÈs espanyolitzador del Franquisme (0,50 punts) i que identifiqui als sin Dios y sin Patria
com els ateus i als antifranquistes, denotats tots ells pels franquistes com presumptes no
espanyols, als rojos en tant que sinÚnim dels anteriors i als separatistas com els nacionalistes
catalans, bascos i gallecs (0,50 punts).
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu la implantaciÛ del rËgim franquista a Catalunya i la seva polÌtica repressiva
general, incloent-hi la repressiÛ cultural i ling¸Ìstica. (2í50 punts)
Cal que líalumnat expliqui la implantaciÛ del rËgim a Catalunya, la supressiÛ de líEstatut
díautonomia i de la Generalitat, i les noves autoritats; la polÌtica repressiva general que aplic‡
sobre els venÁuts, fent esment a les diferents legislacions díaquest tipus (1,25 punts) igualment,
cal que expliqui la repressiÛ cultural i ling¸Ìstica aplicada a Catalunya, la supressiÛ del catal‡
com a llengua oficial, líespanyolitzaciÛ de líadministraciÛ, la prohibiciÛ de lí˙s p˙blic,
líespanyolitzaciÛ de la premsa, edicions, etc i en general líanticatalanisme de la polÌtica
franquista (1,25 punts)
b) Expliqueu la polÌtica econÚmica ìdesarrollistaî del rËgim franquista, fent referËncia als
efectes que tinguÈ a Catalunya. (2í50 punts)
Cal que líalumnat expliqui el canvi de polÌtica econÚmica desprÈs del Pla díestabilitzaciÛ de
1959, explicant quË va ser aquest i quina liberalitzaciÛ econÚmica comport‡, cal igualment que
líalumnat expliqui els ìplanes de desarrolloî i la nova polÌtica econÚmica, aixÌ com els seus
efectes econÚmics i socials (1,25 punts); líalumnat ha díexplicar els canvis demogr‡fic,
econÚmic i social viscuts a Catalunya per efecte de líaplicaciÛ de líesmentada polÌtica
ìdesarrollistaî (1,25 punts)
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S»RIE 1
Per a totes les preguntes.
Tal i com consta als Criteris Generals, la prova díHistÚria ha de servir tant per a que líalumnat
demostri el seu nivell de coneixements factuals com per a valorar la seva capacitat per raonar i
elaborar respostes a partir de la prÚpia reflexiÛ sobre conceptes, fets i problem‡tiques
histÚriques, basades ambdues en les competËncies i coneixements adquirits a travÈs del
procÈs díaprenentatge. En funciÛ díaixÚ, la correctora o corrector valoraran tant la maduresa de
líalumnat a líhora díelaborar les seves prÚpies respostes de manera ordenada, coherent i
utilitzant el llenguatge histÚric adequat, com el seu nivell de coneixements. En general, a líhora
de puntuar, es tendir‡ a valorar positivament allÚ que líalumnat aporti mÈs que no a restar allÚ
que no hagi inclÚs.
Les puntuacions assignades a cada exercici i a les diferents parts de cada exercici contingudes
als Criteris Generals de la prova díHistÚria sÛn dí˙s obligatori.
Les pautes de correcciÛ de les diferents subpreguntes que segueixen tenen per objectiu facilitar
la tasca correctora i contribuir a la homogeneÔtzaciÛ dels resultats díaquesta. Tenen car‡cter
orientatiu i no han de suposar que per a que líalumnat obtingui la m‡xima puntuaciÛ hagi
díhaver reproduÔt els continguts que consten de manera completa.

OpciÛ A
Exercici 1.
Líexercici es valorar‡ globalment amb 5 punts, distribuÔts de la seg¸ent manera:
Pregunta 1.
a) Descriviu de quin tipus de font es tracta i digueu de quË tracta. (0í75 punts)
Cal que líalumnat identifiqui la font com una de tipus secund‡ria (no contempor‡nia dels fets)
consistent en un text de car‡cter histÚrico-polÌtic (0í25 punts) en concret un llibre de
líexpresident de la Rep˙blica Manuel AzaÒa on explica les males condicions i problemes en
quË es troba líagricultura i la condiciÛ dels agricultors a tota una part del paÌs. (0í50 punts).
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Cal que líalumnat contextualitzi les dades que proporciona la font en el perÌode de la Segona
Rep˙blica, en concret a la seva etapa inicial 1931-1933, quan els governs abordaren el
problema agrari amb mesures de tipus reformista. (0í75 punts).
c) Expliqueu les referËncies que fa la font a líagricultura i a líatur. (1 punt)
Líalumnat síha de referir a les referËncies a la desigual estructura agr‡ria existents a algunes
zones del paÌs ñexcessiva fragmentaciÛ al nord-est i enormes propietats agr‡ries al sud i est(0í50 punts) aixÌ com al problema de líatur agrari, amb nomÈs treball estacional i llargs perÌodes
díinactivitat i de no cobrament de jornals cada any (0í50 punts)
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu líadveniment de la Rep˙blica, la ConstituciÛ de 1931 i el Bienni 1931-1933. (2í50
punts)
El redactat de líalumnat síhauria de referir i explicar líadveniment de la Rep˙blica desprÈs de
les eleccions municipals el 12 díabril de 1931, líabandÛ del paÌs del rei, la formaciÛ díun govern
provisional i líelaboraciÛ i aprovaciÛ de la ConstituciÛ republicana, amb líextensiÛ del vot a les
dones, líexistËncia díuna sola cambra al Parlament, la possibilitat díexistËncia de regions
autÚnomes, la separaciÛ EsglÈsia-Estat i els articles referits a líEsglÈsia, el dret al divorci, entre
díaltres. (1í25 punts); Hauria díexplicar el primer bienni, amb la coaliciÛ republicano-socialista
en el poder, les reformes militar, laboral, la q¸estiÛ de líEsglÈsia i als problemes díordre p˙blic i
revolucionaris, explicant el final del bienni (1,25 punts)
b) Expliqueu el bienni 1933-1936 fins a líesclat de la Guerra Civil, sense explicar-lo. (2í50
punts)
Líalumnat hauria de fer referËncia a les eleccions de novembre de 1933 i als seus resultats, als
governs del Partido Radical, a la contrareforma, a líentrada de ministres de la CEDA al govern
líoctubre de 1934 (1,25 punts) i als fets díAst˙ries i Catalunya, explicant-los, fent esment a la
repressiÛ i a la suspensiÛ de la Generalitat. Hauria de fer referËncia igualment a les eleccions
de febrer de 1936 i la fi del bienni, sense explicar aquelles. (1í25 punts)
Exercici 2.
Líexercici es valorar‡ globalment amb 5 punts, distribuÔts de la seg¸ent manera:
Pregunta 1.
a) Descriviu de quin tipus de font es tracta i digueu de quË tracta. (0í75 punts)
Cal que líalumnat identifiqui la font com un mapa (0í25 punts) en el qual hi son representant el
nombre de morts per la violËncia revolucion‡ria dels mesos de juliol, agost i setembre de 1936
a Catalunya per comarques. (0í50 punts).
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Cal que líalumnat contextualitzi les dades que proporciona la font en el perÌode de la Guerra
Civil a Catalunya, en concret en els seus primers tres mesos, quan esclat‡ i tinguÈ la seva
m‡xima virulËncia la violËncia revolucion‡ria desfermada en el territori, que havia rom‡s
addicte a la Rep˙blica. (0í75 punts).
c) Digueu les comarques amb 201 morts i mÈs, i les de menys de 50 i comenteu les possibles
causes del diferent n˙mero de morts. (1 punt)
Cal que líalumnat citi les comarques amb mÈs de 201 morts (el BarcelonËs en primer lloc,
lí˙nica amb mÈs de 1.000 morts,i desprÈs el Segri‡, Osona, el Bages i el VallËs Occidental) i
les de menys de 50 (Val díAran, Pallars sobir‡, Pallars Juss‡, Alt Urgell, Cerdanya, SolsonËs i
Urgell) i que apunti com a possibles causes la demogr‡fica i les majors o menors activitats
obrera i/o pagesa.
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu líesclat de la Guerra Civil a Catalunya, la violËncia revolucion‡ria, quË va ser el
ComitË de MilÌcies Antifeixistes i líevoluciÛ de la situaciÛ polÌtica i econÚmica al Principal fins als
Fets de Maig, sense explicar-los. (2í50 punts)
La resposta de líalumnat ha díincloure el frac‡s de líalÁament militar a Catalunya, líesclat de
violËncia revolucion‡ria, les seves causes, protagonistes i vÌctimes, la q¸estiÛ del poder amb el
ComitË de MilÌcies Antifeixistes, el procÈs de collectivitzacions (1,25 punts) i la progressiva
recuperaciÛ del control per part del Govern Tarradellas, el Decret de Collectivitzacions i la
creaciÛ díuna dualitat de poders de fet entre la Generalitat i les forces que li donaven suport,
com ERC i el PSUC entre díaltres i forces com la CNT-FAI i el POUM (1,25 punts)
b) Expliqueu els Fets de Maig i líevoluciÛ polÌtica i militar de la Guerra Civil a Catalunya fins al
seu final. (2í50 punts)
La resposta de líalumnat ha díincloure una explicaciÛ de les causes dels Fets de Maig, el seu
desenvolupament i conseq¸Ëncies aixÌ com el trasllat del govern republic‡ a Barcelona i les
relacions amb la Generalitat (1,25 punts) aixÌ com els fets de guerra al principal, incloent
líenviament de columnes a líAragÛ, la Batalla de líEbre i líocupaciÛ franquista del territori,
esmentant la retirada i pas de la frontera i situant aquests fets cronolÚgicament (1, 25 punts).
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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 de quin tipus de font es tracta i digueu de quË tracta. (0í75 punts)
Cal que líalumnat identifiqui la font com una prim‡ria (contempor‡nia dels fets) (0,25 punts) en
concret un document de tipus p˙blic i polÌtic, el denominat ìPrograma del TÌvoliî del 14 de maig
de 1907, programa electoral de la Solidaritat Catalana. (0í50 punts).
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Cal que líalumnat contextualitzi les dades que proporciona la font en el perÌode de la
denominada Crisi de la RestauraciÛ, a Catalunya, enmig de les tensions provocades per la llei
de jurisdiccions, davant la qual es va formar una gran coaliciÛ electoral, la Solidaritat Catalana,
de la qual el text Ès part del programa per les eleccions del 1907, que van ser guanyades per
aquesta coaliciÛ
c) Expliqueu el significat de les frases: Davant de líamenaÁa dí una violaciÛ legislativa del dret
p˙blic modern (Ö), dels drets constitucionals, perpetrada a Barcelona i Els qui nomÈs com a
defensa de la justÌcia líhavien concebuda de manifestaciÛ contra la hostilitat a un projecte de
llei, el de les jurisdiccions. (1 punt)
Cal que líalumnat relacioni la primera frase amb els fets que portaren al plantejament de la llei
de jurisdiccions (0,50 punts) i la segona amb les raons que segons la font assisteix als
oponents a líesmentada llei. (0,50 punts)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu líevoluciÛ polÌtica a Catalunya entre 1901 i 1911, fent esment al catalanisme
polÌtic, al republicanisme, líassociacionisme obrer i a la Setmana Tr‡gica. (2í50 punts)
La resposta de líalumnat ha díincloure una explicaciÛ de la formaciÛ de la Lliga Regionalista
(1901), el seu programa i la figura de Prat de la Riba; de la UniÛ Federal Nacionalista
Republicana; i del Partido Radical, explicant el seu programa i la figura de Lerroux (1,25 punts);
cal tambÈ que expliqui la vaga de 1902 i quË va ser la Solidaritat Obrera, aixÌ com els fets del
ì°Cu-cut!î, la llei de Jurisdicciones, la Solidaritat Catalana i les causes, desenvolupament i
conseq¸Ëncies de la dita Setmana Tr‡gica (1909) (1, 25 punts)
b) Expliqueu quË va ser la Mancomunitat de Catalunya, la seva creaciÛ, líobra que desenvolup‡
i quan i com acab‡. (2í50 punts)
Cal que líalumnat expliqui la proposta de Prat de la Riba en tant que president de la DiputaciÛ
Provincial de Barcelona i com el 1913 el govern Dato aprov‡ finalment un decret que permetia
unificar serveis i recursos a les diputacions; com Catalunya fou lí˙nic territori on es crea una
mancomunitat de diputacions, quines competËncies tinguÈ líorganisme; quins foren els seus
dos presidents (1,25 punts) quina obra desenvolup‡ i quan i com fou suprimida (1,25 punts)
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Exercici 2
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 fotografia (contempor‡nia dels fets) (0,25 punts) de
1941 on es mostren una sËrie de membres de la denominada ìDivisiÛn Azulî amb una bandera
espanyola. (0í50 punts).
b) Digueu quin Ès el context histÚric de les dades que proporciona la font. (0í75 punts)
Cal que líalumnat contextualitzi les dades que proporciona la font en el Franquisme, en concret
en líany 1941, durant la Segona Guerra Mundial i en líexistËncia díuna unitat militar espanyola
enviada a lluitar contra la URSS dins les forces de líEix (0,75 punts)
c). Comenteu el contingut de la font. (1 punt)
Cal que líalumnat identifiqui que els soldats vesteixen uniforme Alemany perÚ porten igualment
distintius espanyols a líuniforme, aixÌ como una bandera (1 punt)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu quin tipus de rËgim era el rËgim franquista, quË era el partit ˙nic, quines foren les
institucions del rËgim fins al 1945 i quines relacions va tenir amb líAlemanya nazi i la It‡lia
feixista. (2í50 punts)
Líalumnat ha díexplicar el rËgim en tant que dictadura ñamb una extrema concentraciÛ de
poders en mans de Franco, inclÚs el de dictar lleis-; de car‡cter feixista o inspirada en els
feixismes; de caire centralitat i uniformitzador; amb un partit ˙nic denominat Falange EspaÒola
Tradicionalista y de las JONS de caire feixista amb finalitats de control i mobilitzaciÛ de la
poblaciÛ i tambÈ de repressiÛ (1,25 punts); ha de fer esment al govern, al Fuero del Trabajo, al
Consejo Nacional de FET, als sindicats verticals; i ha díexplicar els forts vincles que des de la
Guerra Civil líunien amb Alemanya i It‡lia, fent esment als intents díEspanya per entrar en la
guerra mundial dins líEix i a quË va ser la DivisiÛn Azul (1,25 punts).
b) Expliqueu les dues polÌtiques econÚmiques diferents que aplic‡ el rËgim franquista entre
1939 i la crisi dels anys setanta. (2í50 punts)
LíexplicaciÛ de líalumnat síha de referir, explicar i valorar tant la polÌtica econÚmica aut‡rquica i
intervencionista, al racionament i a líestraperlo (1,25 punts); aixÌ com al canvi de polÌtica
econÚmica a partir dels anys cinquanta i líadopciÛ, desprÈs del Pla díEstabilitzaciÛ (1959) díuna
polÌtica ìdesarrollistaî, explicant quË van ser els ìplanes de desarrolloî i els seus resultats fins a
la crisi de 1973 (1,25 punts)

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

OPCIÓ A
Exercici 1
Condicions de treball a una colònia fabril

Districte Universitari de Catalunya

Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

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’aquestes 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]

Exercici 2

FONT: El Caudillo en una celebració religiosa el 1939.
Autor desconegut.

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) Descriviu els personatges i les actituds que apareixen en la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu quin tipus de règim va ser el règim franquista, quins suports principals va
tenir i quines lleis, quin partit i quines institucions va crear fins al 1947.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’oposició al règim durant tot el franquisme.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Missatge dels catalans a Jordi I, rei de Grècia
A vós, rei dels heŀlens, qui, no per la corona que us cenyiren, sinó perquè heu sabut escoltar lo bategar de l’ànima grega, sou símbol vivent de la terra heŀlènica, vos endrecen aquest missatge, en nom de la pàtria catalana, los qui per dret propi representen son esperit perquè tenen
plena consciència de la seva personalitat nacional. […]
Lo poble català va rebre dels heŀlens la iniciació en la cultura, per ells va existir Empúries,
primer centre d’atracció que ha tingut la raça catalana, prou poderós per a sotmetre a la seva
influència les regions més allunyades del nostre territori nacional. Però encara que no ens
unissin lligams d’amistat i de parentiu […], encara que Catalunya no us hagués enviat, per a
mantenir la integritat de l’imperi grec, los mateixos guerrers que havien acabat l’empresa de la
nostra independència […]. Encara que ens recordéssim només de les estones en què ens hem
tingut odi i que han caigut abraonats grecs i catalans en los camps de batalla, vos enviaríem
sempre els catalans d’avui lo testimoni de la nostra admiració i aplaudiríem, amb tota l’ànima,
la vostra justíssima i heroica iniciativa a favor dels grecs de Creta.
FONT: Missatge a Sa Majestat Jordi I, rei dels heŀlens (març de 1897).

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 l’evolució del catalanisme polític durant la Restauració i fins al Memorial
de Greuges (1885), explicant aquest darrer.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les característiques principals i els fets més rellevants del catalanisme polític des del Memorial de Greuges (sense explicar-lo) fins al 1901.
[2,5 punts]
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Exercici 2

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

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 el missatge i els símbols que apareixen en la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya de Franco durant la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució militar de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés
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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.
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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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b) Expliqueu l’evolució del moviment obrer i els conflictes socials a Catalunya entre
1900 i la Dictadura de Primo de Rivera, sense explicar-la. (2’50 punts)
L’alumnat hauria de fer referència a la vaga general de 1092, a la Solidaritat Obrera
del 1909, a l’impacte del lerrouxisme sobre el moviment obrer, a la Setmana Tràgica
del mateix any i les seves conseqüències; a la creació de la Confederació Nacional del
Treball el 1910 (1,25 punts); a l’impacte econòmic i social de la Primera Guerra
Mundial a Catalunya; a la vaga general de 1917, al Congrés de Sants (1918), a les
diferents tendències dins la CNT, a la vaga general de 1919, fent esment dels
Sindicats Lliures i al terrorisme patronal i obrer dels anys 1917 a 1922, fent esment
dels líders obrers Salvador Seguí i Francesc Layret (1,25 punts).
Exercici 2
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 fotografia (0’25 punts) del 1939 on apareix
el general Franco acompanyat d’un bisbe i altres alts càrrecs eclesiàstics i per
autoritats civils del Règim. (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 l’any 1939, any en el qual acaba la Guerra Civil i comença
el Franquisme sobre la totalitat del territori de l’Estat espanyol (0’75 punts).
c)Descriviu els personatges i les actituds que apareixen en la font. (1 punt)
Cal que l’alumnat descrigui la presència del general Franco –Generalíssim i cap de
l’Estat i del partit únic- així com d’altres autoritats eclesiàstiques i civils (0’50 punts), en
una escena on per una banda es veu l’ús de la salutació feixista adoptada pel Règim i
també l’actitud de pleitesia de les autoritats eclesiàstiques envers Franco. (0’50 punts)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues opcions:
a) Expliqueu quin tipus de Règim va ser el franquista, quins eren els seus suports
principals i quines lleis, partit i institucions creà fins al 1947. (2’50 punts)
L’alumnat hauria d’explicar l’Estat franquista en tant que dictadura –amb una extrema
concentració de poders en mans de Franco, inclòs el de dictar lleis-; de caràcter
feixista o inspirada en els feixismes; el seu caire centralista i uniformitzador, així com
els seus suports entre la burgesia, propietaris agraris, exèrcit, església i també sectors
de les classes mitjanes i populars catòliques (1’25 punts); hauria de fer referència i
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enquadrar cronològicament institucions com el partit únic FET y de las JONS i els seus
departaments; l’Organització Sindical; i les Corts no democràtiques; les lleis
repressives com la de Responsabilitats Polítiques o la de Repressió de la Maçoneria i
el Comunisme, i a altres com el Fuero de los Españoles, la de Referèndum i la de
Successió. (1’25 punts).
b) Expliqueu l’oposició al Règim durant tot el Franquisme. (2’50 punts)
L’alumnat hauria de fer referència a les dificultats de l’oposició per la repressió
existent; als maquis, què foren i quan foren rellevants (1,25 punts); a la conflictivitat
laboral creixent en els anys del “desarrollismo”; als Sindicats Verticals i a l’estratègia
de l’oposició obrera d’infiltrar-s’hi; a l’agudització de les lluites obreres, estudiantils i de
barris dels anys 1970-1975 de la crisi del règim; i a la qüestió del terrorisme, explicant
que eren l’ETA i altres grups (1 punt).
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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 públic de caràcter polític que va
ser adreçat a Jordi I Rei de Grècia el març 1897. (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 dels Catalans al rei Jordi I de Grècia en el context
de la Restauració, de les accions i reivindicacions catalanistes i en tant que una de les
accions del catalanisme polític situada després de la redacció de les Bases de
Manresa i abans de la creació de la Lliga Regionalista. (0’75 punts)
c) Comenteu DUES de les idees que conté la font. (1 punt)
Cal que l’alumne comenti dues de les idees que inclou la font, tals i com la referència a
les arrels gregues de “la raça catalana”; l’empremta grega sobre la cultura catalana
arran de la fundació d’Empúries; les relacions històriques entre Catalunya i la Grècia
sotmesa als turcs; les èpoques d’enfrontament entre catalans i grecs; i, sobretot,
l’admiració dels catalans pel Rei arran de la seva acció en favor de Creta. (1 punt)
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució del catalanisme polític durant la Restauració i fins al Memorial
de Greuges (1885), explicant què va ser i la seva importància, així com la figura de
Valentí Almirall. (2’50 punts)
L’alumnat hauria d’explicar els antecedents del regionalisme federalista i, després, la
figura de Valentí Almirall, explicant qui era i què escriví i fent esment al Primer Congrés
Catalanista (1880), a la fundació del Centre Català el 1882 (1,25 punts); i al procés
que portà a la redacció del Memorial de Greuges, a qui s’adreçà; 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 restitució de llibertats
perdudes i també de protesta contra mesures concretes del govern i de defensa del
proteccionisme (1,25 punts)
b) Expliqueu les característiques principals i els fets més rellevants del catalanisme
polític des del Memorial de Greuges (sense explicar-lo) fins al 1901. (2’50 punts)
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Cal que l’alumnat expliqui què va ser Missatge a la Reina Regent de 1888 i la
campanya de defensa del Dret Civil Català de 1889; l’obra del bisbe Torras i Bages “La
Tradició Catalana” de 1892, la fundació de la Unió Catalanista el 1891 i la redacció de
les Bases de Manresa el 1892, destacant 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 (1’50 punts); caldrà també que
expliqui l’oposició 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 punt)

Exercici 2
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 un cartell (0’25 punts) de propaganda política
republicana, en concret de la Junta Delegada de Defensa de Madrid on es fa
referència a l’existència de l’Exèrcit Popular que inclou totes les milícies (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 cartell durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
en concret en relació amb la creació de l’Exèrcit Popular de la República (0’75 punts).
c) Comenteu el missatge i els símbols continguts a la font. (1 punt)
El comentari de l’alumnat ha de referir-se a la creació o existència d’un Exèrcit Popular
que inclou les milícies de partits i sindicats (0’50 punts); així com a la simbologia de les
banderes regionals i d’organitzacions polítiques i sindicals i de la República
representades a la font (0’50 punts).

Pregunta 2
a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya de Franco durant la Guerra Civil.(2,5
punts)
La resposta de l’alumnat hauria d’incloure la designació de Franco com Cap de l’Estat i
Generalísimo; la supressió de les llibertats i de la democràcia, així com la supressió de
les reformes republicanes; la creació del partit únic Falange Española Tradicionalista y
de las JONS per unificació de falangistes i carlins i la seva importància (1’25 punts); la
formació del primer govern el 1938; què va ser el Fuero del Trabajo (1938) i com
s’organitzà el control i l’enquadrament de la població (1,25 punts)
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b) Expliqueu l’evolució militar de la Guerra Civil. (2’50 punts)
La resposta de l’alumnat hauria d’incloure una breu descripció de les principals etapes
militars de la guerra civil: les de la zona centre que tenien per objectiu final la presa de
la capital, la conquesta del Nord, la batalla de Terol i la partició de la zona republicana
(1’25 punts), així com la Batalla de l’Ebre, ocupació de Catalunya i ocupació de la zona
centre (1’25 punts) fent esment igualment a les principals batalles o fets bèll.ics que es
donaren dins cadascuna. (L’alumnat podrà aconseguir la màxima puntuació amb
qualsevol resposta que inclogui les fases esmentades, independentment de la
puntuació parcial indicada)

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.
Font: Josep Torras i Bages. 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 xix.
[2,5 punts]
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Font: Agència EFE, Hendaia (França), 23 d’octubre de 1940.

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 següents:
a) Expliqueu les característiques i la política exterior del règim franquista fins al 1945.
[2,5 punts]

b) Compareu l’oposició al règim franquista durant les dues etapes següents: 1939-1959 i
1960-1975.
[2,5 punts]

2

OPCIÓ B
Exercici 1

L’assassinat d’En Salvador Seguí «Noi del Sucre»
(Font: Portada del setmanari La Campana de Gràcia
del 10 de març de 1923)
En el text dels peus de les iŀlustracions hi diu: a l’esquerra, «El cadàver del malhaurat “Noi del Sucre”
a l’Hospital Clínic», i, a la dreta, «Reconstitució del fet als pocs moments de comès».

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) Descriviu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu raonadament les conseqüències de la Primera Guerra Mundial a Espanya, així
com la conflictivitat social i política que s’hi visqué fins al 1923.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, les diferents polítiques que
aplicà i els motius pels quals va finalitzar.
[2,5 punts]

3

Exercici 2

A la central de la Telefónica de la plaça de Catalunya es presentaren un bon dia un bon grapat de
guàrdies i policies, comandats per Rodríguez Salas, comissari d’Ordre Públic. Per què? Senzillament i
de manera planera, el PSUC i Estat Català, que en tant que partits no intervenien a Telèfons, tenien la
necessitat de controlar la Telefónica per a llurs finalitats conspiratives. La CNT no s’hi avingué, perquè
s’adonaren d’allò que es tramava a Telèfons.
[…]
A més del fet de la Telefónica, apareixen fortificats els centres d’Estat Català i del PSUC. Apareixen
els fusells als carrers i és davant d’aquestes demostracions de guerra que alguns camarades es preparen
per a la defensa, havent suposat, ben encertadament, que es tracta de donar la batalla a la CNT, sent la
incautació de la Telefónica pel PSUC i Estat Català la primera etapa del pla.
Font: Informe del Comitè Nacional de la CNT. València, 6 de juny de 1937 (text traduït).

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 només UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució econòmica i política de Catalunya durant la Guerra Civil, fent referència a la dualitat de poder del 1936, a les coŀlectivitzacions, als Fets de Maig del 1937, a
l’establiment del govern central a Barcelona i al problema dels refugiats.
[2,5 punts]

b) Expliqueu el final de la Guerra Civil a Catalunya i esmenteu, explicant-les raonadament,
TRES de les causes de la derrota republicana.
[2,5 punts]

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

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 recaiguin en catalans els càrrecs polítics, els judicials, els administratius i els d’ensenyament.
Font: 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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Font: Agència EFE, Congrés dels Diputats, 23 de febrer de 1981.

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 i identifiqueu el personatge que hi apareix d’una manera
més destacada.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la figura d’Adolfo Suárez, el paper que va tenir durant la Transició espanyola
cap a la democràcia i durant l’etapa democràtica fins a la seva dimissió, que també heu
d’explicar.
[2,5 punts]

b) Expliqueu què va ser el 23-F i l’evolució política espanyola entre el 1981 i el 1986.
[2,5 punts]

2

OPCIÓ B
Exercici 1
El conflicto de Cuba
El litigio que hoy se ventila en Cuba, político en la forma, es y ha sido siempre una cuestión
económica, como lo son, en el fondo, todos los asuntos que preocupan a los pueblos.
España, o mejor dicho, la clase dominante española, ha mantenido en Cuba una política restrictiva por monopolizar aquel mercado; la gran Antilla ha luchado por su autonomía y por su independencia, con el fin primordial de dar salida a sus productos en las mejores condiciones posibles y
adquirir de idéntica manera los que le son necesarios; los Estados Unidos han promovido o ayudado
los movimientos insurreccionales cubanos, no porque los habitantes de Cuba gozaran mayores libertades e hicieran prosperar más su suelo, sino por lograr ellos, mediante la autonomía o la independencia, ser dueños de su mercado.
Font: Pablo Iglesias. «La cuestión cubana». El Socialista (18 febrer 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) Comenteu la primera frase de la font i, seguidament, expliqueu breument DUES de les
idees principals que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les condicions de treball i de vida de les classes treballadores entre el 1875 i el
1900, així com les diferents tendències de l’associacionisme obrer d’aquest període.
[2,5 punts]

b) Expliqueu dos conflictes en els quals participaren les classes treballadores, succeïts entre
el 1901 i el 1923.
[2,5 punts]

3

Exercici 2

El dirigent nazi Heinrich Himmler a Barcelona
(Font: Josep Brangulí i Soler, aeròdrom del Prat de Llobregat, 23 d’octubre de 1940)

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 el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Compareu un aspecte de tipus econòmic, un de tipus social i un de tipus polític del règim
franquista de les dues èpoques següents: els anys quaranta i els anys seixanta.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la política del règim franquista envers Catalunya i comenteu-ne els efectes econòmics, socials, polítics i culturals.
[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 literaricultural, 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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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) on apareixen
Franco i Hitler a Hendaya (França) el 23 d’octubre de 1940. (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 Franquisme, un any després de la fi de la
Guerra Civil i ja durant la Segona Guerra Mundial, enmig de les bones relacions
existents entre Espanya, l’Alemanya nazi i l’Itàlia feixista. (0’75 punts).
c) Expliqueu el contingut de la font. (1 punt)
L’alumnat haurà de comentar la imatge on apareixen Franco i Hitler passant revista a
tropes alemanyes a Hendaya (França) en el sentit de destacar la sintonia i amistat
entre els dos Estats dictatorials (1 punt).
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les característiques del règim franquista fins el 1945. Seguidament,
expliqueu la política exterior del règim també fins al 1945. (2’50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui el règim franquista en tant que dictadura en mans d’un
general, dictadura de caire feixista o inspirada en els feixismes, centralista i
uniformitzadora; una dictadura de partit únic, denominat FET y de las JONS i amb un
fort poder de l’Església catòlica i dels sectors econòmicament dominants; una
dictadura fortament repressiva (1,25 punts); cal igualment que s’expliqui l’oscil·lació de
la política exterior franquista des de la neutralitat a la no bel·ligerància, i després retorn
a la neutralitat, explicant les relacions amb l’Alemanya nazi i l’Itàlia feixista, els intents
per entrar en la Segona Guerra Mundial dins l’Eix i fent referència a la División Azul
(1,25 punts).
b) Compareu l’oposició al règim franquista durant les dues etapes següents: el període
1939-1959 i el període 1960-1975. (2’50 punts)
La comparació de l’alumnat es pot referir, per a la primera etapa, a la menor incidència
dels grups opositors, donades les extremades condicions repressives que dificulten
llurs actuacions, a la presència més important dels maquis, així com a fets com
algunes de les primeres vagues –d’incidència menor que les de l’etapa posterior- i la
dels tramvies de Barcelona i altres (1’25). Quant a la segona etapa, els grups opositors
tenen moltes més importància, amb un moviment obrer reorganitzat, amb CCOO i
altres forces, amb l’estratègia “entrista” dins del Sindicat Vertical, a fets cabdals com el
procés de Burgos; a la reorganització i major incidència dels partits de l’oposició; a
l’aparició de grups com ETA i FRAP; al moviment estudiantil, molt més massiu que el
de l’etapa anterior, a la lluita als barris; i fent esment a l’etapa 1970-75 com la de major
contestació, durament reprimida. (1,25 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 reproducció, o una fotografia, o la primera
pàgina del periòdic “La Campana de Gràcia” del 10 de març de 1923 on es dóna la
notícia de l’assassinat de Salvador Seguí, “El Noi del Sucre”. (0’75 punts).
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)
Cal que l’alumnat situï el contingut de la font en l’etapa de crisi de la Restauració, a
Catalunya, enmig de l’època de forta inestabilitat econòmica, social, política i laboral
que es visqué arran dels últims anys de la Primera Guerra Mundial i que acabaren
amb l’establiment de la Dictadura de Primo de Rivera. (1 punt)
c) Descriviu el contingut de la font. (1 punt)
Cal que l’alumnat descrigui el contingut de la pàgina del diari, on apareixen
il·lustracions que mostren el cadàver de Seguí a l’Hospital Clínic i una reconstrucció
dels fets, junt amb la capçalera i data del periòdic (1 punt).
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu raonadament les conseqüències de la Primera Guerra Mundial a
Espanya així com la conflictivitat social i política que s’hi visqué fins al 1923. (2’50
punts)
Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell
econòmic i social, la crisi política i social de 1917, el malestar obrer pels efectes sobre
les condicions de vida de la guerra i al descontentament de l’Exèrcit amb la
conformació de les Juntas de Defensa; l’Assemblea de Parlamentaris catalans i
espanyols de Barcelona i la vaga general obrera i repressió subsegüent (1,25 punts);
l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923, fent esment al creixement de la CNT,
la vaga de La Canadenca, la lluita patronal, el pistolerisme i els Sindicats Lliures, i el
desastre d’Annual. (1’25 punts)
b) Expliqueu l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera, les diferents polítiques
que aplicà i els motius del seu final. (2’50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui la situació del 1923, amb el tema de les responsabilitats pel
desastre d’Annual, l’agitació social i la nacionalista como rerefons del cop d’Estat de
Primo de Rivera; les polítiques envers el Protectorat, amb el desembarcament
d’Alhucemas (1,25 punts); la supressió de la Mancomunitat i la política envers el
català; la repressió política i sindical; la política d’obres públiques; i el desgast final del
dictador per l’oposició rebuda d’intel·lectuals i republicans, i també per la manca de
suport d’una part de l’Exèrcit, i finalment del rei Alfons XIII (1,25 punts).
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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 de tipus primari (contemporània dels fets)
(0’25 punts) consistent en un text de caràcter polític, en concret un informe del
Comitè Nacional de la CNT presentat a València, el 6 de juny de 1937. (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 l’informe durant el primer any de la Guerra Civil en relació amb
les tensions que han esclatat el maig de 1937 a Catalunya entre la CNT i altres forces i
la Generalitat, el PSUC i ERC entre d’altres, Fets en els quals la CNT ha perdut una
part important dels poders que mantenia des de l’esclat de la guerra. (1 punt)
c) Expliqueu el contingut de la font. (1 punt)
Cal que l’alumnat expliqui la versió dels fets que dona el Comitè Nacional de la CNT
d’un esdeveniment central dels Fets de Maig de 1937, la presa de l’edifici de la
Telefònica de Barcelona per les forces del PSUC i d’Estat Català, que s’interpreten en
clau d’una batalla general contra el poder de la CNT (1 punt)
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució econòmica i política de Catalunya durant la Guerra Civil, fent
esment a la dualitat de poder del 1936, a les col·lectivitzacions, als Fets de Maig de
1937, a l’establiment del govern central a Barcelona i al problema dels refugiats. (2’50
punts)
Cal que l’alumnat expliqui la dualitat de poders a Barcelona entre el govern de la
Generalitat i el Comitè de Milícies Antifeixistes, així com la progressiva recuperació del
poder per la Generalitat amb el Govern Tarradellas, la promulgació del decret de
col·lectivitzacions (1’25 punts); a les causes dels Fets de Maig de 1937 i llurs
conseqüències, a l’establiment del govern central a Barcelona i al fet de l’arribada
creixent de refugiats d’altres parts de la zona republicana (1’25 punts).
b) Expliqueu el final de la Guerra Civil a Catalunya i esmenteu, explicant-les
raonadament, TRES de les causes de la derrota republicana. (2’50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui l’ofensiva franquista de finals de desembre de 1938 i el
progressiu i ràpid avenç cap a la frontera francesa, amb els bombardejos i èxode a
França (1’25). Cal igualment que raoni les causes de la derrota republicana esmentant
tres de les seves possibles causes, com la desproporció en l’ajut extern als dos
bàndols; la major desorganització dins del bàndol republicà; les tensions internes
també dins del bàndol republicà; la diferència en l’eficàcia militar dels dos exèrcits;
entre d’altres, que es valoraran (1’25 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).
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c) Expliqueu el contingut de la font i identifiqueu el personatge que hi apareix d’una
manera més destacada. (1 punt)
L’alumnat haurà d’explicar la imatge, on apareix en primer pla el tinent coronel de la
Guàrdia Civil Tejero a la tribuna dels oradors del Congrés dels Diputats, esgrimint una
pistola, així com altres membres de la mateixa Guàrdia Civil apuntant als diputats. (1
punt).
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu la figura d’Adolfo Suárez, el paper que va tenir durant la Transició
espanyola cap a la democràcia i durant l’etapa democràtica fins a la seva dimissió, que
també heu d’explicar. (2’50 punts).
Cal que l’alumnat expliqui qui era Suárez i el seu accés a la presidència del govern
després d’Arias Navarro. Cal també que faci esment a l’aprovació de la Llei de
Reforma Política per les Corts franquistes i en referèndum el 15 de desembre de 1976;
la llei d’Amnistia; la legalització de la major part dels partits opositors i a la creació pel
mateix Suárez i altres de la Unión de Centro Democrático (UCD) (1,25 punts); cal que
s’esmentin la seva victòria i de la UCD en les eleccions del 15 de juny de 1977, la seva
acció de govern –especialment els Pactes de La Moncloa- i altres, i la segona victòria
electoral el 1979. Igualment la seva dimissió el gener de 1981 en relació amb les
pressions militars i altres, incloent les provinents de la pròpia UCD. (1, 25 punts).

b) Expliqueu què va ser el 23-F i l’evolució política espanyola entre el 1981 i el 1986.
(2’50 punts)
Cal que l’alumnat expliqui què va ser l’intent de cop d’Estat dels 23-F, les seves
causes i desenvolupament (1 punt); el govern de Calvo-Sotelo, les eleccions de 1982 i
la victòria del PSOE amb Felipe González al capdavant; la gestió d’aquest fins al 1986
de l’entrada a la Comunitat Econòmica Europea, fent esment a les mesures
econòmiques adoptades i als avenços realitzats en la construcció de l’Estat del
Benestar. (1’5 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), de tipus polític, o polític-econòmic, consistent en un article de Pablo
Iglesias publicat al setmanari “El Socialista” referit a l’explotació econòmica de Cuba
pels espanyols i als interessos d’Estats Units, que busca també aprofitar-se’n. (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 la Restauració, en concret durant la Regència de
Maria Cristina, poc abans de l’esclat de la guerra entre Espanya i Estats Units de
1898. (0’75 punts).
c) Comenteu la primera frase de la font i, seguidament, expliqueu breument DUES de
les idees principals que conté la font. (1 punt)
L’alumnat hauria d’explicar la frase on es diu que la causa del conflicte de Cuba és
econòmica i que la causa de tots els conflictes és d’aquest tipus. Seguidament, hauria
d’explicar breument DUES de les idees contingudes en la font, d’entre les que
apareixen: que la classe dominant espanyola ha pretès sempre monopolitzar el mercat
cubà; que la lluita per l’autonomia o la independència dels cubans busca donar sortida
als seus productes i adquirir-ne fora d’altres en les millors condicions econòmiques per
a ells; i que EEUU ajuda als insurrectes no per llurs llibertats i per promoure llur
prosperitat sinó per controlar el mercat cubà. (1 punt).
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les condicions de treball i de vida de les classes treballadores entre el
1875 i el 1900, així com les diferents tendències de l’associacionisme obrer d’aquest
període. (2’50 punts).
El redactat de l’alumnat hauria en primer lloc d’explicar les condicions de vida del
proletariat dintre dels establiments fabrils, atenent a la durada de les jornades laborals,
a les condicions dels establiments fabrils, al règim de disciplina laboral, als baixos
salaris, a les condicions del treball infantil i femení, a les inferiors retribucions
d’aquests respecte dels homes, a la manca d’assegurances d’accident, mort o
malaltia; i a les condicions de vida en allò relacionat amb l’alimentació i habitatge,
incloent la insuficient dieta; i a la manca d’escolarització (1’25 punts); segonament,
hauria d’explicar les dues tendències de l’associacionisme obrer, de l’anarquisme i el
socialisme, amb la fundació de la UGT el 1888. (1’25 punts)
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b) Expliqueu DOS conflictes en els quals participaren les classes treballadores,
succeïts entre el 1901 i el 1923. (2’50 punts)
Cal que l’alumne expliqui dos conflictes d’entre la Vaga General de 1902, la Setmana
Tràgica de 1909, la Vaga de 1917, la de La Canadenca de 1919, o el fenomen del
pistolerisme y la lluita amb la patronal i els Sindicats Lliures fins al 1923, assignant-se
la meitat de la puntuació total (1,25 punts) a cadascun fins a sumar els 2,50.
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
d’octubre de 1940 a l’aeròdrom del Prat de Llobregat pel Josep Brangulí on es mostra
al dirigent nazi Heinrich Himmler que acaba de baixar de l’avió. (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 el 1940, un any després d’acabada la Guerra Civil y
després d’un primer any de Segona Guerra Mundial (0’50 punts); i el 23 d’octubre, el
mateix dia en què, a Hendaia, estaven reunits Hitler i Franco (0’25 punts).
c) Comenteu el contingut de la font. (1 punt)
L’alumnat ha de fer esment al moment de l’arribada, per avió, a Barcelona, d’Himmler,
quan acaba de rebre un ram de flors per part d’una noia de la Secció Femenina de
FET y de las JONS i enrevoltat d’autoritats militars espanyoles i alemanyes (1 punt).
Pregunta 2
Contesteu només UNA de les dues qüestions:
a) Compareu un aspecte de tipus econòmic, un de tipus social i un de tipus polític del
règim franquista en dos moments diferents, els anys 40 y els anys 60. (2’50 punts).
L’alumnat pot comparar les dues polítiques econòmiques o un aspecte diferencial de la
situació econòmica en els dos moments; igualment, a nivell social, fent esment a
aspectes demogràfics o de canvi social; i un aspecte polític -una llei o institució
característica de cada moment, o un tret diferencial dels governs, o del partit, etc. A
cadascuna de les tres comparacions se li assignarà un terç de la puntuació total, 2’50
punts.
b) Expliqueu la política del règim franquista envers Catalunya i comenteu-ne els
efectes econòmics, socials, polítics i culturals. (2’50 punts)
L’alumnat hauria d’explicar la política del règim franquista envers Catalunya des del
moment de la seva implantació -amb la supressió de l’Estatut d’autonomia, la
castellanització forçada de l’Administració i de l’ensenyament i la repressió de la
cultura catalana- (1’25 punts). Igualment, hauria d’explicar els efectes de la imposició
de la política econòmica autàrquica i intervencionista sobre les condicions de vida de
la població i sobre l’economia catalana; el canvi en la situació econòmica i social
experimentada els anys seixanta; el canvi demogràfic; i la persistència de la política
anticatalanista. (1,25 punts).

Història
Sèrie 1
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1

Manuel Azaña a Barcelona
(Font: Portada de la revista Mundo Gráfico
del 28 de setembre de 1932)
En el text del requadre de la portada hi diu: «La llegada del jefe del Gobierno a Barcelona. El
presidente del Consejo [de Ministros], don Manuel Azaña, y el presidente de la Generalidad, don
Francisco Maciá, asediados por los fotógrafos al subir en el auto presidencial que los trasladó de la
estación al Palacio de la Generalidad, entre las aclamaciones del público.»

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

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 següents:
a) Expliqueu com va quedar organitzat el poder a Catalunya després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia. Expliqueu la importància i els idearis de la Lliga Catalana, d’Esquerra
Republicana de Catalunya i de la Confederació Nacional del Treball, i esmenteu-ne els
líders principals.
[2,5 punts]

b) Expliqueu el procés d’elaboració i aprovació de l’Estatut a Catalunya i a les Corts, la seva
suspensió l’octubre del 1934 i el restabliment posterior el 1936.
[2,5 punts]

Exercici 2
Mensaje del rey Juan Carlos I en la madrugada del 24 de febrero
Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y
les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares la orden siguiente:
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de
Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional
dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la
aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
La Corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la Patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático
que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Font: Text del discurs emès per Televisión Española (TVE) la nit del 23 al 24 de febrer de 1981.

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]
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Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qüestions següents:

a) Expliqueu l’aprovació i les característiques de la Constitució del 1978, i l’evolució política
des d’aquest any fins a la victòria del PSOE en les eleccions del 1982, sense explicar aquesta última.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la victòria del PSOE en les eleccions legislatives del 1982 i l’evolució econòmica, social i política espanyola entre 1982 i 1986.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Oligarquía y caciquismo
Con esto, llegamos por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno
y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás. Estos componentes exteriores son tres: l°
Los oligarcas (los llamados primates), prohombres o notables de cada bando, que forman su “plana
mayor”, residentes ordinariamente en el centro; 2° Los caciques, de primero, segundo o ulterior
grado, diseminados por el territorio; 3° El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación
y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime
rendida y postrada la nación.
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida y encasillada en ‘partidos’. Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte
integrante de la nación, sería orgánica representante de ella, y no es sino un cuerpo extraño […].
En las elecciones, no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican
el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado.
Font: Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: Urgencia
y modo de cambiarla. Madrid: Fontanet, 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) Comenteu l’últim paràgraf de la font, que comença per «En las elecciones […]».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Digueu en què va consistir el regeneracionisme i expliqueu TRES de les propostes de
reforma que es van fer entre el 1898 i el 1914.
[2,5 punts]

b) Compareu el funcionament del sistema polític de la Restauració i dels processos electorals
fins al 1898 amb un sistema polític i un procés electoral veritablement democràtic.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Increment de població en alguns municipis catalans entre el 1965 i el 1968
Santa Coloma de Gramenet
el Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Rubí
Cornellà de Llobregat
l’Hospitalet de Llobregat

1965
58.165
20.286
29.191
16.052
53.049
180.140

1968
91.162
27.828
39.248
20.380
66.323
216.435

% d’increment
56,73
37,18
34,45
26,96
25,02
20,15

Font: Evolució econòmica 1969. Barcelona: Banca Catalana, 1970, p. 48.

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 on es troben situats els municipis que apareixen a la font i valoreu les dades que
conté.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la política econòmica del franquisme entre el 1959 i el 1973.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució demogràfica, econòmica i social de Catalunya sota el règim franquista
durant els anys seixanta i fins a la mort del dictador.
[2,5 punts]

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

