Pàgina 1 de 4
PAU 2020
Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades
les proves
Història
SÈRIE 4
Opció A
Exercici 1
Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una il·lustració, gravat o dibuix que conté un acudit,
o, simplement, com un acudit [0,25 punts], publicat a El Motín. Periódico satírico de Madrid,
el 27 d’abril de 1884. [0,50 punts]
b) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat contextualitzi la font durant l’anomenada Restauració (1875-1931), i/o en
la seva primera etapa (1875-1898). [0,75 punts).
c) Descriviu i comenteu el contingut de la font. [1 punt]
Cal que l’alumnat descrigui el contingut de la font en tant que mostra un militar que esbotza
tapes de nínxols i en fa sortir els esquelets a cop de fuet, i amb el títol de “Antes de la
batalla electoral. Levantar muertos”, amb la qual cosa vol mostrar l’ús del nom de persones
mortes en les eleccions de la Restauració, en tant que un dels mecanismes de les
tupinades electorals. [1 punt]
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el torn pacífic i la corrupció electoral entre
el 1875 i el 1898. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui el fet de la Restauració de la monarquia borbònica, la constitució
de 1876 i les seves característiques [1,25 punts]; els dos partits dinàstics i el sistema de torn
pacífic, fent esment a la corrupció electoral i explicant els seus mecanismes de
funcionament [1,25 punts].
b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, l’associacionisme obrer i els
diferents corrents ideològics i actuacions que va tenir entre el 1875 i el 1898. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui el treball a les fàbriques, la durada de les jornades de treball, el
treball infantil i en general les condicions de vida de la classe obrera. La clandestinitat de
l’associacionisme obrer fins a l’aprovació de la Llei d’Associacions de 1887 [1,25 punts];
l’anarquisme i les seves tendències diferenciades –sindicalistes i antisindicalistes– i llurs
actuacions; igualment, cal que faci esment del socialisme, amb la fundació de la UGT el
1888 i la seva actuació fins el 1898. [1,25 punts]
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Exercici 2
Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una font primària (contemporània dels fets) [0,25
punts], publicat a l’ABC de Sevilla l’1 d’abril de 1939 i consistent en un document públic de
caire militar, en concret el comunicat o “parte” de guerra on Franco anuncia la finalització de
la Guerra Civil. [0,50 punts]
b) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat situï la font durant la Guerra Civil (1936-1939), en concret el dia de la
seva finalització, l’1 de abril de 1939. [0,75 punts]
c) Comenteu el contingut de la font. [1 punt]
Cal que l’alumnat comenti el text en el sentit d’anunciar que aquell dia el denominat “Ejército
Rojo” ha estat fet presoner i desarmat, així com que les tropes franquistes han acabat
l’ocupació de tot el territori de l’Estat espanyol. Amb aquests dos fets la guerra es dona per
finalitzada. [1 punt]
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Descriviu la Batalla de l’Ebre, expliqueu què va significar i quines conseqüències va
tenir. Expliqueu igualment la fi de la guerra a Catalunya. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat descrigui la Batalla de l’Ebre, les seves causes, desenvolupament i
conseqüències. [1,25 punts]. Cal igualment que expliqui l’ofensiva franquista sobre la resta
del Principat de finals de desembre de 1938 i l’ocupació d’aquest, amb l’exili de gener-febrer
de 1939. [1,25 punts]
b) Expliqueu l’inici de la Guerra Civil a Catalunya i la situació política i social que s’hi va
viure fins als Fets de Maig de 1937. Expliqueu també les causes i el desenvolupament
d’aquests fets. [2,50 punts]
Cal que l’alumnat expliqui el fracàs del cop d’Estat, l’esclat de la violència revolucionària, les
seves causes, protagonistes i víctimes; l’organització del poder i el Comitè de Milícies
Antifeixistes; i el procés de col·lectivitzacions [1,25 punts]. Cal igualment que expliqui la
progressiva recuperació del poder per part del Govern Tarradellas, l’existència d’una dualitat
de poders de fet entre la Generalitat i les forces que li donaven suport –com ara ERC i el
PSUC entre d’altres– i forces com la CNT-FAI i el POUM; el xoc entre ambdues que
suposaren els Fets de Maig de 1937; i llurs conseqüències. [1,25 punts].
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Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una font primària (contemporània dels fets) [0,25
punts] consistent en un document de caire jurídic-polític, un decret del govern republicà –en
concret del ministre de la Guerra Manuel Azaña– referit a la promesa de fidelitat a la
República, de 22 de abril de 1931, publicat a la Gaceta de Madrid. [0,50 punts]
b) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat situï la font durant la Segona República (1931-1936), en els seus inicis.
[0,75 punts]
c) Expliqueu el contingut de la font. [1 punt]
Cal que l’alumnat expliqui que a la font es declara extingit el jurament prestat per les forces
armades a las “instituciones hoy desaparecidas” –és a dir, a la monarquia– i s’explica que la
funció d’aquelles és la defensa de la independència de la pàtria. Però allò més important és
que s’exigeix als militars que facin, en el termini de quatre dies, una promesa d’”adhesión y
fidelidad a la República” i es dicta la manera de prestar-la.

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Compareu els resultats de les tres eleccions generals celebrades durant la Segona
República fins de l’inici de la Guerra Civil espanyola. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat compari els resultats de les eleccions de juny de 1931, de novembre de
1933 i de febrer de 1936, destacant el triomf del PSOE, els radicals i Izquierda Republicana
a les primeres; el de de la CEDA i els radicals, a les segones; i la del Frente Popular/Front
d’Esquerres, format pels grups republicans d’esquerra, com Izquierda Republicana i
Esquerra Republicana de Catalunya, el PSOE, el PCE i d’altres, a les terceres. [2,50 punts]
b) Expliqueu TRES de les reformes del primer bienni republicà. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui tres de les reformes del govern de la coalició republicanasocialista del primer bienni, d’entre les contingudes als decrets que instituïen la reforma
laboral, la reforma educativa, la religiosa, la llei de terminis municipals de 1931, els decrets i
la llei Azaña de reforma militar de 1931 i la llei de Reforma Agrària de 1932. [2,50 punts]
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Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia o imatge [0,25 punts] de Manel
Armengol d’una manifestació al carrers de Barcelona l’abril de 1976. [0,50 punts].
b) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]
Cal que l’alumnat situï la font durant el període de Transició a la Democràcia (1975-1986),
en concret a l’inici d’aquest, l’abril de 1976, quan encara no hi havia democràcia. [0,75
punts]
c) Descriviu i comenteu la font. [1 punt]
Cal que l’alumnat descrigui la font en tant que mostrant uns manifestants enmig d’un carrer
principal de la ciutat de Barcelona, en actitud de córrer i mostrant una bandera
catalana/pancarta on es pot llegir “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia”. [1 punt]
Exercici 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu els resultats de les eleccions generals del 15 de juny de 1977 a Catalunya; el
retorn del President Tarradellas i el restabliment de la Generalitat, així com l’elaboració i les
característiques fonamentals de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979. [2,50 punts]
Cal que l’alumnat expliqui els resultats de les eleccions de 1977 a Catalunya, amb la victòria
de les forces d’esquerres PSC-PSOE i PSUC per davant del PDC i d’ERC; el retorn del
president Tarradellas, amb el restabliment de la Generalitat i la creació d’un consell
executiu. [1,25 punts]. Cal igualment que expliqui l’elaboració de l’Estatut, a Sau, la retallada
d’aquest al Congrés dels Diputats i la seva aprovació per referèndum el 1980. Cal igualment
que expliqui les característiques de l’Estatut: Generalitat, Tribunal Superior de Justícia, i
competències. [1,25 punts]

b) Expliqueu les eleccions de 1980 al Parlament de Catalunya, els seus resultats i l’obra de
govern de la Generalitat de Catalunya entre el 1980 i el 1986. [2,5 punts]
Cal que l’alumnat expliqui les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980 i els seus
resultats, amb la formació del govern Pujol [1,25 punts]. Igualment, cal que expliqui l’obra de
govern duta a terme per la Generalitat d’aquesta època i també de la sorgida de les
eleccions de 1984, amb les lleis de Normalització Lingüística, de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i de la policia autonòmica, entre d’altres. [1,25 punts]

