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Convocatòria 2018

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 revolució d’Astúries

Centre de la ciutat d’Oviedo, 15 d’octubre de 1934.

Font: Autor desconegut.

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]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’adveniment de la Segona República, la Constitució del 1931 i el bienni 1931-

1933.
 [2,5 punts]

b) Expliqueu el període que va des de les eleccions del 1933 fins a l’esclat de la Guerra Civil, 
sense explicar aquest darrer fet.

 [2,5 punts]

Exercici 2

El franquisme a Catalunya

Mataró. Rotulaciones en catalán:

Por orden del señor Comandante Militar, esta Alcaldía pone en conocimiento del vecindario 

de esta ciudad que se concede un plazo de ocho días […] para que hagan desaparecer los rótulos en 

catalán colocados en establecimientos y vía pública, los cuales deberán aparecer redactados en cas-

tellano, lengua oficial española. 

Font: El Correo Catalán [Barcelona] (23 juny 1939), p. 4.

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 la repressió franquista a Catalunya. Expliqueu també l’oposició política i cultu-

ral al règim de Franco a Catalunya fins al 1975. 
 [2,5 punts]

b) Expliqueu les dues polítiques econòmiques que aplicà el règim franquista durant el temps 
que va ser vigent i els efectes que va tenir a Catalunya. 

 [2,5 punts]
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OPCIÓ B 

Exercici 1

Bases de Manresa

Poder central 

Base primera. […] Vindran a càrrec del Poder central:

a) Les relacions internacionals.

b) L’exèrcit de mar i terra […].

c) Les relacions econòmiques d’Espanya amb los demés països […].
[…]

e) La resolució de totes les qüestions i tots els conflictes interregionals.
[…]

El Poder central s’organitzarà d’acord amb el concepte de separació de les funcions legislativa, 

executiva i judicial.

[…]

Poder regional 

Base segona. En la part dogmàtica de la Constitució Regional Catalana es mantindrà lo tem-

perament expansiu de la nostra legislació antiga, reformant, per a posar-les d’acord amb les noves 

necessitats, les sàvies disposicions que conté respecte dels drets i llibertats dels catalans.

Base tercera. La llengua catalana serà l’única que, amb caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya 

i en les relacions d’aquesta regió amb lo Poder central. 
[…]

Base setena. Lo Poder legislatiu regional radicarà en les Corts catalanes […].

Les Corts es formaran per sufragi de tots los caps de casa agrupats en classes fundades en lo tre-

ball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç […].

Font: Unió Catalanista. Bases per a la Constitució Regional Catalana. Manresa, 1892.

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 la proposta d’organització política per a Catalunya que conté la font. 
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu els orígens i les característiques principals dels diferents corrents ideològics i 

polítics del catalanisme durant la Restauració fins al 1901.
 [2,5 punts]

b) Expliqueu els fets principals del catalanisme des de l’inici de la Restauració fins al 1901. 
 [2,5 punts]
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Exercici 2

Font: Unión de Centro Democrático, juny del 

1977.

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 figura d’Adolfo Suárez i 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 ocórrer el 23 de febrer de 1981 i què van significar aquells fets. Expliqueu 
també l’evolució política espanyola entre el 1981 i el 1986. 

 [2,5 punts]


