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

Exercici 1

Les eleccions durant la Restauració

[Text al peu de la litografia: «Antes de la batalla electoral. Levantar muertos».] 

Font: El Motín. Periódico Satírico Semanal [Madrid] (27 abril 1884). 

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]



2 3

c) Descriviu i comenteu el contingut de la font. 
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el torn pacífic i la corrupció electoral entre 

el 1875 i el 1898. 
 [2,5 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] 
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Exercici 2

Comunicat oficial de guerra 

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últi-
mos objetivos militares. La guerra ha terminado.

El Generalísimo Franco
Burgos, 1.º de abril de 1939.

Font: ABC [Sevilla] (2 abril 1939).

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 el contingut de la font.
 [1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Descriviu la batalla de l’Ebre i expliqueu què va significar i quines conseqüències va tenir. 

Expliqueu igualment la fi de la Guerra Civil a Catalunya. 
 [2,5 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 del 1937. Expliqueu també les causes i el desenvolupament 
d’aquests fets. 

 [2,5 punts]
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Exercici 3

Decret del 22 d’abril de 1931

La Revolución de Abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue 
el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las 
instituciones hoy desaparecidas. No se entiende, en modo alguno, que las fuerzas de mar y tierra del 
país estaban ligadas en virtud de aquel juramento por un vínculo de adhesión a una dinastía o una 
persona. La misión del Ejército, dice el artículo 2.º de la Ley constitutiva, es sostener la independencia 
de la Patria.

[…] El Ejército es la Nación organizada para su propia defensa. Resulta, pues, evidente que tan 
solo en la República pueden llegar el Estado y sus servidores en armas a la identidad de propósitos, de 
estímulos y de disciplina, en que se sustenta la paz interior y en caso de agresión, la defensa eficaz 
de nuestro suelo. […]

Fundado en estas consideraciones, y a propuesta del ministro de la Guerra, el Gobierno provi-
sional de la República decreta:

Artículo 1.º Todos los generales en situación de actividad o reserva, y todos los jefes, oficiales y 
asimilados que no estén en la de retirados o separados del servicio habrán de prestar, en el plazo de 
cuatro días, contados desde el de la publicación de este decreto […], solemne promesa de adhesión 
y fidelidad a la República.

Artículo 2.º El texto de la promesa se ajustará a la siguiente fórmula: «Prometo por mi honor 
servir bien y fielmente a la República, obedecer las leyes y defenderla con las armas».

Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos treinta y uno. / El presidente del 
Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Torres. / El ministro de la Guerra, 
Manuel Azaña. 

Font: Decret del 22 d’abril de 1931 relatiu a la promesa de fidelitat a la República per l’Exèrcit. Gaceta de 
Madrid (nom antic del Boletín Oficial del Estado), núm. 113, 23 d’abril de 1931, p. 280-281.

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) Expliqueu el contingut de la font.
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Compareu els resultats de les tres eleccions generals celebrades durant la Segona República 

fins a l’inici de la Guerra Civil espanyola. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu TRES de les reformes del primer bienni republicà. 
 [2,5 punts]
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Exercici 4

La transició a Catalunya

Manifestació a Barcelona.
Font: Manel Armengol, abril del 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] 
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c) Descriviu i comenteu el contingut de la font. 
 [1 punt]

Pregunta 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. 

 [2,5 punts]
b) Expliqueu les eleccions del 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]



12 13[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]
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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.]
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