Proves d’accés a la universitat
Convocatòria 2015

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
Supressió de la Mancomunitat de Catalunya
En aplicación de lo dispuesto en esta ley, queda sin vigor el Estatuto de la Mancomunidad de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona aprobado por Real Decreto de 26 de marzo de 1914.
Los servicios que actualmente están a cargo de la referida Mancomunidad serán regidos hasta
el 30 de junio próximo por el actual Consejo Permanente de la Mancomunidad […]. Antes del 15
de abril próximo, las Diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona acordarán, separadamente y en sesión extraordinaria convocada a este exclusivo objeto, el régimen en que a partir del
entrante año económico haya de ajustarse la gestión y administración de los servicios provinciales
traspasados a la Mancomunidad, determinando en su caso si han de continuar coordinados algunos y cuáles sean éstos […].
Font: Reial decret publicat a La Gaceta de Madrid (nom antic del Boletín Oficial del Estado), el 20
de març de 1925.

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

b) Expliqueu el període de la dictadura de Primo de Rivera i les repercussions que va tenir
per a Catalunya.
[2,5 punts]

Exercici 2
Evolució de les migracions interiors a Espanya entre el 1961 i el 1970
Província
Almeria
Badajoz
Balears
Barcelona
Biscaia
Cadis
Ciudad Real
Còrdova
Cuenca
Girona
Granada
Jaén
Madrid
Saragossa
Tarragona
Zamora

Percentatge d’emigració o immigració sobre
la població total provincial
–12
–28
16,6
22,6
19,7
–11,4
–24,3
–23
–29,2
11
–20,4
–24,9
26,3
5,9
12
–22,2

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Las migraciones interiores en España 1961-1970. Madrid, 1974.

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 les dades que conté la font i extraieu-ne les conclusions corresponents.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les característiques polítiques i econòmiques del règim franquista des que es va
instaurar fins al 1959, sense explicar aquest últim any.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les característiques polítiques i econòmiques del règim franquista des del 1959
fins a la mort del general Franco.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Constitució de la Segona República
Espanya, usant la seva sobirania, i representada per les Corts Constituents, decreta i sanciona aquesta Constitució: […]
Article 1. Espanya és una República democràtica de treballadors de tota classe, que s’organitza
en règim de Llibertat i de Justícia.
Els poders de tots els seus òrgans emanen del poble.
La República constitueix un Estat integral, compatible amb l’autonomia dels Municipis i les
Regions.
La bandera de la República espanyola és vermella, groga i morada.
[…]
Article 3. L’Estat espanyol no té religió oficial.
Font: Constitució de la República espanyola (9 desembre 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 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 l’adveniment de la Segona República espanyola i el primer bienni d’aquesta.
[2,5 punts]

b) Expliqueu el període de la Segona República espanyola conegut com a «bienni negre» o
«bienni conservador».
[2,5 punts]
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Exercici 2

La Guerra Civil a Catalunya
Font: Pere Català Pic. Aixafem el feixisme.
Comissaria de Propaganda de la Generalitat
de Catalunya, novembre del 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 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, i expliqueu també aquesta darrera. 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-la amb la que tingué lloc a la zona
franquista durant la guerra.
[2,5 punts]

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

