Convocatòria 2018

Proves d’accés a la universitat

Història
Sèrie 1
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
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 I. Madrid: Biblioteca Nueva, 1917, p. 86.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la crisi del 1898 i les conseqüències polítiques que va tenir fent esment del regeneracionisme i dels protagonistes principals d’aquest corrent a Espanya fins al 1914.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya i els principals fets econòmics, socials i polítics que s’hi van viure durant la guerra i fins al 1923.
[2,5 punts]

Exercici 2
La Guerra Civil a Catalunya

Font: José Bardasano, Joventuts Socialistes Unificades, 1937.
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Nota: La figura que surt de la boca del canó porta un braçal amb una creu gammada.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 i comenteu-ne el missatge i la simbologia.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les diferents fases de l’ocupació franquista de Catalunya, abans i després de la
batalla de l’Ebre, que també heu d’explicar. Feu esment de la supressió de l’Estatut d’autonomia i dels inicis de la repressió franquista a Catalunya durant la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’aixecament militar i l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, la repressió que hi
va haver i les causes d’aquesta repressió. Compareu aquesta repressió amb la que tingué
lloc a la zona franquista durant la guerra.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Constitució de la Segona República espanyola
Artículo primero
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de
Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y
las Regiones.
La bandera de la República es roja, amarilla y morada.
[…]
Artículo tercero
El Estado español no tiene religión oficial.
Font: Constitució de la República espanyola, 1931.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 els articles primer i tercer que conté la font.
[1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les circumstàncies en què es va proclamar la Segona República en el conjunt
d’Espanya. Expliqueu qui foren Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Indalecio Prieto i
José María Gil-Robles. Comenteu també les característiques de la Constitució del 1931.
[2,5 punts]

b) Compareu l’acció reformista dels governs del bienni d’esquerres (1931-1933) amb l’acció
dels governs del bienni conservador (1933 - febrer del 1936).
[2,5 punts]

Exercici 2

Manifestació proamnistia a Barcelona.
Font: Manel Armengol, 1976.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins a les primeres
eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, i comenteu-ne els resultats.
[2,5 punts]

b) Expliqueu el procés de recuperació de l’autonomia de Catalunya, fent esment del retorn
del president Tarradellas, de la Generalitat provisional i de l’Estatut d’autonomia del 1979.
Comenteu també les característiques d’aquest Estatut.
[2,5 punts]

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

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

Desembarcament d’Alhucemas (Protectorat espanyol del Marroc), 8 de
setembre de 1925.
Font: ABC [Madrid] (9 setembre 1925).

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les causes de l’establiment de la dictadura del general Primo de Rivera, i els fets
principals i el final d’aquest règim polític.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’impacte econòmic de la Primera Guerra Mundial a Espanya, la conflictivitat
de la postguerra i la situació social i política existent a Espanya fins al cop del general
Primo de Rivera.
[2,5 punts]

Exercici 2
Retorn del president Tarradellas (23 d’octubre de 1977)
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l’Estatut! Ja sóc aquí! Per compartir les vostres penes, els vostres sacrificis i les vostres joies per Catalunya! Ja sóc aquí! Per treballar
amb vosaltres. Per una Catalunya pròspera, democràtica i plena de llibertat. Ja sóc aquí! Per aquesta
Catalunya que s’ha de posar a treballar més que mai per fer-la ben forta i ben pròspera. Perquè sigui
un exemple per a tots els pobles d’Espanya. Per fer més forta que mai la unitat que hem fet en les
hores difícils de la nostra lluita. I que ens ha portat el triomf. Ja sóc aquí! Que junts, amb tots aquells
catalans i no catalans que durant tants i tants anys han lluitat per poder arribar un dia amb aquest
esclat de joia i entusiasme, puguem fer, com he dit abans, més pròspera, més forta la nostra Catalunya.
Ciutadans de Catalunya, permeteu-me que us demani que, en aquests moments de joia, també tinguem la serenitat de reflexionar i de veure les greus responsabilitats que cauen sobre nosaltres. Creiem
que aquest triomf que hem tingut ha estat gràcies al sacrifici de tants i tants ciutadans que han donat
la seva vida per Catalunya. Ciutadans de Catalunya, voldria que en aquests moments de joia i de responsabilitat penséssiu que tenim altres deures fora de Catalunya. Nosaltres hem de ser l’avançada del
benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d’Espanya. I permeteu-me, per acabar,
que us digui que del fons del meu cor surt el més profund reconeixement per la vostra fidelitat, per la
vostra fe en el nostre poble, en la llibertat i en la democràcia. Grans mercès a tots!
Font: La Vanguardia [Barcelona] (25 octubre 1977), p. 6.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 les eleccions del 15 de juny de 1977 a Catalunya, el retorn del president
Tarradellas, i l’elaboració, l’aprovació i les característiques principals de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política i econòmica de Catalunya entre els anys 1980 i 1986.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1

Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932.
Font: Edició castellana del text de l’Estatut del 1932
(autor de la coberta, Carlos Giner).

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 i la simbologia de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’adveniment de la Segona República a Catalunya i els fets polítics que es van
produir fins a l’aprovació de l’Estatut d’autonomia del 1932. Comenteu també les característiques d’aquest Estatut.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la ideologia de la Confederació Nacional del Treball (CNT), de la Federació
Anarquista Ibèrica (FAI), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i de la Lliga Catalana
durant la Segona República. Expliqueu també la trajectòria que van seguir i quins en van ser
els líders.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Acord signat entre Espanya i Alemanya just després de l’entrevista
entre Hitler i Franco a Hendaia (França), el 23 d’octubre de 1940
[…]

4.º En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente guerra
al lado de las potencias del Eje [Alemania e Italia] contra Inglaterra, una vez que la hayan provisto de
la ayuda militar necesaria para su preparación militar, en el momento en que se fije de común acuerdo por las tres potencias [Alemania, Italia y España], tomando en cuenta los preparativos militares
que deban ser decididos. Alemania garantizará a España ayuda económica, facilitándole alimentos y
materias primas, así como hacerse cargo de las necesidades del pueblo español y de las necesidades de
la guerra.
5.º Además de la reincorporación de Gibraltar a España, las potencias del Eje afirman que, en principio, están dispuestas a considerar […] que España reciba territorios [franceses] en África en extensión
semejante en la que Francia pueda ser compensada […].
Font: Protocol d’Hendaia (23 octubre 1940).

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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 el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu quina va ser la relació del règim franquista amb l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista durant la Segona Guerra Mundial. Expliqueu què va ser la División Azul i què els va
passar als republicans exiliats a França durant aquesta mateixa guerra.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les característiques polítiques següents del règim franquista: quin tipus d’estat
va establir, de quines institucions es va dotar i les lleis més rellevants que va aprovar fins a
final de l’any 1945.
[2,5 punts]

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

