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Escolliu DOS dels quatre exercicis següents i responeu a les preguntes corresponents.

Exercici 1

Exèrcit espanyol: nombre de generals, caps i oficials

1931 1932
Generals 148 58
Coronels 345 128
Tinents coronels 1.002 352
Comandants 2.972 1.261
Capitans 4.629 2.665
Tinents 5.023 3.238
Alferes 858 130
Font: Michael Alpert. La reforma militar de Azaña (1931-
1933). Madrid: Siglo XXI, 1982, p. 171.

Pregunta 1
a) Identifiqueu 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]
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c) Compareu les xifres corresponents als dos anys que apareixen a la font i deduïu l’abast 
dels canvis.

 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu DUES de les reformes que es van dur a terme durant el primer bienni de la 

Segona República espanyola.
 [2,5 punts]
b) Expliqueu el denominat «bienni negre»: els esdeveniments més destacats que s’hi van 

produir i les conseqüències que van tenir. 
 [2,5 punts]
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Exercici 2

Decret de coŀlectivització de les empreses industrials i comercials

Preàmbul

La criminal sublevació militar del 19 de juliol ha produït un trastorn extraordinari a l’economia 
del país. El Consell de la Generalitat ha d’atendre a la reconstrucció dels estralls que ha causat a la 
indústria i al comerç de Catalunya la traïció dels que intentaven imposar al nostre país un règim de 
força. La reacció popular produïda per aquella sublevació ha estat d’una intensitat tal que ha provocat 
una profunda transformació econòmico-social, els fonaments de la qual s’estan posant a Catalunya. 
L’acumulació de riqueses en mans d’un grup de persones cada vegada menor anava seguida de l’acu-
mulació de misèria en la classe treballadora i pel fet que aquell grup, per a salvar els seus privilegis, 
no ha dubtat a provocar una guerra cruenta, la victòria del poble equivaldrà a la mort del capitalisme.

Cal ara, doncs, organitzar la producció, orientant-la en el sentit que l’únic beneficiari ha d’ésser 
la coŀlectivitat, el treballador, al qual correspondrà la funció directiva del nou ordre social. S’imposa la 
supressió del concepte de la renda que no procedeixi del treball. […]

Decreto:

Article 1r. D’acord amb les normes que s’estableixen en el present Decret, les empreses industri-
als i comercials de Catalunya es classifiquen en:

a) Empreses coŀlectivitzades, en les quals la responsabilitat de la direcció recau en els mateixos 
obrers que les integren, representats per un Consell d’Empresa, i 

b) Empreses privades, en les quals la direcció és a càrrec del propietari o gerent, amb la coŀlabo-
ració i fiscalització del Comitè Obrer de Control.

[…]
Barcelona, 24 d’octubre de 1936.

El Conseller Primer, El Conseller d’Economia, 
Josep Tarradellas  Joan P. Fàbregas

Font: Decret de coŀlectivització de les empreses industrials i comercials. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 302 (28 octubre 1936), p. 373-376.

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]
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c) Comenteu el text del preàmbul i l’article primer que conté la font.
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, la violència revolucionària que s’hi va 

produir i què va ser el Comitè de Milícies Antifeixistes. Expliqueu també com va evolu-
cionar la situació política, econòmica i social a Catalunya fins als Fets de Maig del 1937, 
sense explicar aquests fets.

 [2,5 punts]
b) Expliqueu els Fets de Maig del 1937 i la posterior evolució política i militar de la Guerra 

Civil a Catalunya fins que es va completar la conquesta franquista de tot el territori català. 
 [2,5 punts]
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Exercici 3

La Mancomunitat de Catalunya

Article 1. Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, acollint-se al Reial decret de 
18 de desembre de 1913, s’uneixen indefinidament per constituir la Mancomunitat catalana […].

Article 2. Seran competència de la Mancomunitat tots els serveis i totes les funcions que la legis-
lació provincial vigent permet establir i exercitar a les diputacions provincials. […] Així mateix, seran 
de competència de la Mancomunitat i són, per tant, traspassats a la mateixa, els següents serveis de 
les diputacions mancomunades:

1r. Construcció de carreteres dels actuals plans provincials […].
[…]
6è. Els serveis que amb posterioritat a la constitució de la Mancomunitat una o més diputacions 

acordin traspassar a la Mancomunitat […].
Article 4. La Mancomunitat serà representada pel president i governada per una Junta o 

Assemblea deliberant i un Consell permanent.

Font: Estatut de la Mancomunitat de Catalunya, aprovat per les quatre diputacions provincials catalanes 
(9 gener 1914).

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]
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c) Deduïu l’estructura i les competències que tenia la Mancomunitat a partir de la informa-
ció que conté la font.

 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la vida política i els conflictes socials a Catalunya entre el 1901 i el 1914. 

Esmenteu els dirigents més destacats del catalanisme i del republicanisme durant aquest 
període. 

 [2,5 punts]
b) Expliqueu la creació, l’obra de govern i la desaparició de la Mancomunitat de Catalunya.
 [2,5 punts]
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Exercici 4

El franquisme

Font: Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, 1947.

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]
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c) Descriviu la inscripció «francisco franco caudillo de españa por la g. [gracia] de 
dios» i l’escut que apareixen a la font.

 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu quin tipus de règim va ser el règim franquista, quins suports interiors i exte-

riors va tenir i quines lleis, institucions i partit va crear fins al 1947. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu l’oposició al règim durant tot el franquisme. 
 [2,5 punts]
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[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]
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[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]



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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