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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