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

