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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
Bases de Manresa

Poder central 
Base primera. […] Vindran a càrrec del Poder central: 
a) Les relacions internacionals.
b) L’exèrcit de mar i terra […].
c) Les relacions econòmiques d’Espanya amb los demés països […].
[…]
e) La resolució de totes les qüestions i conflictes interregionals.
[…]
El Poder central s’organitzarà d’acord amb el concepte de separació de les funcions legislativa, 

executiva i judicial.
[…]

Poder regional 
Base segona. En la part dogmàtica de la Constitució Regional Catalana es mantindrà lo tem-

perament expansiu de la nostra legislació antiga, reformant, per a posar-les d’acord amb les noves 
necessitats, les sàvies disposicions que conté respecte dels drets i llibertats dels catalans.

Base tercera. La llengua catalana serà l’única que, amb caràcter oficial, podrà usar-se a 
Catalunya i en les relacions d’aquesta regió amb lo Poder central. 

[…]
Base setena. Lo Poder legislatiu regional radicarà en les Corts catalanes, […].
Les Corts es formaran per sufragi de tots los caps de casa agrupats en classes fundades en lo 

treball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç […].

Font: Unió Catalanista. Bases per a la Constitució Regional Catalana. Manresa, 1892.

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 la proposta d’organització política per a Catalunya que conté la font. 
 [1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu els orígens i les característiques principals dels diferents corrents ideològics i 

polítics del catalanisme fins al 1901. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu els fets principals del catalanisme polític des del 1880 fins al 1901. 
 [2,5 punts]

Exercici 2

Font: Juventudes de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 
1945.

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 i comenteu el contingut de la font.
 [1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el règim polític franquista, les institucions de què es va dotar i les lleis més 

importants que va aprovar fins al 1947, incloent-hi aquest últim any. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu la repressió franquista i l’oposició antifranquista entre el 1939 i el 1953. 
 [2,5 punts]

OPCIÓ B

Exercici 1
La Segona República a Catalunya 

Font: Cristóbal Arteche, 1936.

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 i comenteu el contingut de la font. 
 [1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les causes i el desenvolupament dels Fets d’Octubre del 1934 a Catalunya, així 

com les conseqüències que van tenir sobre l’autonomia fins a l’esclat de la Guerra Civil. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu els partits polítics catalans que hi va haver durant la Segona República: digueu 

quines van ser les forces principals i esmenteu-ne els líders. Expliqueu també els sindicats 
obrers i l’actuació que van tenir a Catalunya durant tota l’etapa republicana.

 [2,5 punts]

Exercici 2

Artículo primero: 
1. Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo de su 

propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria 
y gratuita en el nivel de educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer 
grado, así como en los demás niveles que la ley establezca. 

2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de educación, en función de 
sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho esté sujeto a discrimina-
ciones debidas a la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno.

Font: Llei orgànica 8/1985, del 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Boletín Oficial del Estado, 
núm. 159 (4 juliol 1985).

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 la dimissió d’Adolfo Suárez com a president del Govern, els fets del 23-F (23 de 

febrer de 1981) i la política espanyola fins a les eleccions del 1982, sense explicar-ne els 
resultats.

 [2,5 punts]
b) Expliqueu els resultats de les eleccions del 1982, i també el Govern que es formà i les políti-

ques que aplicà entre el 1982 i el 1986. 
 [2,5 punts]


