Proves d’accés a la universitat
Convocatòria 2016

Història
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els dos exercicis de l’opció triada. Cada exercici
val cinc punts.

OPCIÓ A
Exercici 1

La càrrega o Barcelona 1902
Font: Ramon Casas, 1899 (Museu de la Garrotxa, Olot).

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

b) Digueu quin és el context històric de 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 la crisi del sistema de la Restauració des del punt de vista polític, des del 1898
fins a l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, sense explicar aquesta última.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la conflictivitat social i obrera que hi va haver a Espanya entre els anys 1902 i
1923.
[2,5 punts]

Exercici 2
El franquisme a Catalunya
El Gobernador Civil, prosiguiendo la labor depurativa del separatismo, ha impuesto varias multas
a diversos establecimientos de nuestra ciudad que continuaban rotulando sus establecimientos en
catalán y usando impresos en el mismo dialecto. Como es sabido, la disposición del Excelentísimo
Señor Gobernador Civil prevé que las multas habrán de pagarse diariamente mientras subsistan las
inscripciones que las motivaron y está dispuesto a mostrarse inflexible en este aspecto del separatismo.
Font: El Correo Catalán [Barcelona] (7 octubre 1939), p. 2.

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

b) Digueu quin és el context històric de 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 de la repressió franquista en general i de la repressió específica contra Catalunya durant la dictadura.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’oposició antifranquista a Catalunya durant la dictadura.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Els drets de les dones a Catalunya
Article 1r. La dona té la mateixa capacitat civil que l’home. […]
Article 2n. El matrimoni no és causa modificativa de la capacitat d’obrar de la dona.
Article 3r. La llei no concedeix al marit autoritat sobre la muller, ni li atorga la seva representació.
Article 4t. Els cònjuges poden exercir professió, ofici, càrrec, comerç o indústria que no els impedeixi el compliment dels deures familiars i sense obligar l’altre cònjuge.
Article 5è. Cadascun dels cònjuges podrà, sense llicència de l’altre, adquirir per títol onerós o
lucratiu, alienar o gravar els seus béns, comparèixer en judici, i, en general, contractar i obligar-se i
realitzar tota mena d’actes jurídics.
Això no obstant, cap cònjuge no pot adoptar sense consentiment de l’altre.
Font: Llei sobre la capacitat jurídica de la dona i dels cònjuges del 19 de juny de 1934. Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (20 juny 1934).

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 TRES dels articles que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932 i l’obra legislativa i de govern de
la Generalitat de Catalunya durant la Segona República.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la Constitució del 1931, tres de les reformes del bienni 1931-1933 i l’evolució
d’aquestes reformes fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Inici de la Guerra Civil. Aeròdrom de Tetuan (Protectorat espanyol del Marroc),
finals de juliol del 1936.
Font: Arxiu fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire, Ministeri de Defensa.

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

b) Digueu quin és el context històric de 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 el començament de la Guerra Civil i l’organització del poder a les dues zones
en què va quedar dividida Espanya, així com els conflictes interns que es van viure a totes
dues zones durant la guerra.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les fases militars de la Guerra Civil espanyola.
[2,5 punts]
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Proves d’accés a la universitat
Convocatòria 2016

Història
Sèrie 5
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els dos exercicis de l’opció triada. Cada exercici
val cinc punts.

OPCIÓ A
Exercici 1
Les eleccions durant la Restauració
Es confeccionen les llistes d’electors posant alguns noms reals entre un seguit de noms imaginaris
i, sobretot, noms de difunts que en l’acte de la votació estan representats per empleats subalterns
vestits amb roba de civils. L’autor d’aquestes línies ha vist moltes vegades com el seu pare, malgrat
que era mort des de fa molts anys, anava a dipositar el seu vot a l’urna, per mitjà d’un escombriaire
o d’un rastrejador de la policia vestit per a tal ocasió amb un tern prestat. Igualment, els membres
de les oficines dels coŀlegis electorals acostumen a assistir a aquestes transmigracions d’ànimes dels
seus parents propers. Així mateix, s’han vist llistes electorals en les quals a penes figurava la desena
part de la xifra total d’electors i, tot i així, la major part dels noms inscrits pertanyien a persones
mortes […].
Perquè els lectors estrangers es puguin fer una petita idea del que passa, esmentarem el cas
d’un general de brigada, candidat ministerial pel districte de Berga, que va obtenir més d’un milió
i mig de vots, malgrat que el districte només tenia uns quants milers d’habitants. Els dos competidors disposaven de mitjans per a fer pujar els vots als coŀlegis electorals que els eren afectes, però la
victòria fou per al més audaç. L’adversari del general va ser esclafat pel pes del milió i el vencedor
es presentà molt seriós al Congrés, on, amb tota naturalitat, confirmaren l’elecció.
Font: Valentí Almirall. España tal como es. París, 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) Descriviu les pràctiques relacionades amb les eleccions a les quals es refereix la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el funcionament del sistema polític de la Restauració i de les eleccions durant
aquell període, i compareu-los amb un sistema i unes eleccions veritablement democràtics.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les forces d’oposició al sistema de la Restauració fins al 1898.
[2,5 punts]

Exercici 2

Les coŀlectivitzacions a Catalunya durant la Guerra Civil
Font: Víctor Hurtado, Antoni Segura i Joan Villarroya. Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona:
DAU, 2010, p. 371.

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 nombre d’empreses coŀlectivitzades per comarques.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu TRES fets bèŀlics que s’esdevingueren a Catalunya durant la Guerra Civil: ofensives, batalles i bombardejos, entre d’altres.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els aspectes principals de la vida a Catalunya durant la Guerra Civil esmentant
els fets polítics, les qüestions econòmiques i de subministraments, les coŀlectivitzacions i els
refugiats, entre altres aspectes.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1

Font: Ahora [Madrid] (18 febrer 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 titulars que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Compareu els resultats de les eleccions legislatives espanyoles del 1931 i del 1933, i expliqueu les figures de TRES personatges polítics del període de la Segona República.
[2,5 punts]

b) Compareu el període del «bienni negre» o «bienni conservador» amb l’etapa posterior a
les eleccions de febrer del 1936, fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979
Preàmbul
En el procés de recuperació de les llibertats democràtiques, el poble de Catalunya recobra les seves
institucions d’autogovern.
Catalunya, exercint el dret a l’autonomia que la Constitució reconeix i garanteix a les nacionalitats
i regions que integren Espanya, manifesta la seva voluntat de constituir-se en comunitat autònoma.
En aquesta hora solemne en què Catalunya recupera la seva llibertat, cal retre homenatge a tots
els homes i dones que han contribuït a fer-ho possible.
El present Estatut és l’expressió de la identitat coŀlectiva de Catalunya i defineix les seves institucions i les seves relacions amb l’Estat en un marc de lliure solidaritat amb les altres nacionalitats i
regions. Aquesta solidaritat és la garantia de l’autèntica unitat de tots els pobles d’Espanya.
El poble català proclama com a valors superiors de la seva vida coŀlectiva la llibertat, la justícia i
la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de
vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i treballen a Catalunya.
La llibertat coŀlectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat el lligam amb una
història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i dels
pobles; història que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d’una societat democràtica avançada.
Per fidelitat a aquests principis i per fer realitat el dret inalienable de Catalunya a l’autogovern,
els Parlamentaris catalans proposen, la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats acorda, el
poble català referma i les Corts Generals ratifiquen el present Estatut.
Font: Estatut d’autonomia de Catalunya (18 desembre 1979).

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

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

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

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució política de Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia del
1979 fins al 1986. Expliqueu també les característiques de l’Estatut.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política de Catalunya des de la mort de Franco fins a l’aprovació de
l’Estatut d’autonomia, sense explicar aquest darrer.
[2,5 punts]
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