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2 3

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]



4 5[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]
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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]



6 7[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]
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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]



10 11[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]
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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]



12 13

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]



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



14 15

[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]



14 15

[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

Etiqueta de l’alumne/a
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2 3

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

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 tots els 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 tempe-

rament expansiu de la nostra legislació antiga, reformant, per posar-les d’acord amb les noves neces-
sitats, 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 for-

maran per sufragi de tots els 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) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta.
 [0,75 punts]
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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]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu els fets principals del catalanisme durant la Restauració fins a les Bases de 

Manresa (1892), sense explicar aquestes darreres.
 [2,5 punts]
b) Expliqueu els fets principals del catalanisme des de les Bases de Manresa (1892) fins al 

1901. 
 [2,5 punts]



4 5[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]



4 5

Exercici 2

La Guerra Civil

Font: Premsa de Madrid, novembre del 1936.

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]



6 7

c) Comenteu els textos de la pancarta de la imatge: «¡no pasarán!»; «El fascismo quiere 
conquistar Madrid», i «Madrid será la tumba del fascismo». 

 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya republicana durant la Guerra Civil. 
 [2,5 punts]
b) Expliqueu la Guerra Civil des del punt de vista militar. Destaqueu-ne les diferents fases i 

expliqueu-ne també DOS dels fets bèŀlics més importants. 
 [2,5 punts]



6 7[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]
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Exercici 3

Resultats a Catalunya de les eleccions al Congrés dels Diputats de la República  
del 16 de febrer de 1936

Circumscripció
Front d’Esquerres de Catalunya Front Català d’Ordre
Percentatge  

de vots Diputats Percentatge  
de vots Diputats

Barcelona (ciutat)  62,6 16  37,3 4
Barcelona (província)  60,9 11  39 3
Tarragona  57,2 5  42,4 2
Girona  57,6 5  42,3 2
Lleida  54 4  45 2
Total  58,9 41  41,1 13
Font: Reelaboració a partir de les dades publicades a Manel Risques (dir.). Història de la Catalunya 
contemporània. Barcelona: Pòrtic, 1999, p. 305.

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) Comenteu les dades que conté la font fent referència a la relació entre el percentatge de 
vots i el nombre de diputats obtinguts. 

 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, la Generalitat provisional i la seva 

actuació. Expliqueu també el debat, l’aprovació i les característiques de l’Estatut d’auto-
nomia del 1932.

 [2,5 punts]
b) Expliqueu les causes i el desenvolupament dels Fets d’Octubre del 1934 i l’evolució de 

l’autonomia de Catalunya des d’aleshores fins al juliol del 1936.
 [2,5 punts]



10 11[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]



10 11

Exercici 4

Llei per a la reforma política

Remitido a consulta de la nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum celebrado el día 
15 de diciembre de 1976 el Proyecto de Ley para la reforma política, de rango fundamental, que había 
sido aprobado por las Cortes en sesión plenaria del 18 de noviembre de 1976.

Dispongo:
Artículo primero
Uno. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la 

voluntad soberana del pueblo.
Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del 

Estado.
Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga 

las leyes.
[…]
Disposiciones transitorias
Primera
El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 dipu-

tados y elegir 207 senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular, 
dos por Ceuta y dos por Melilla. Los senadores serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto 
de los españoles mayores de edad que residan en el respectivo territorio. […] 

La presente Ley tendrá rango de Ley fundamental. 

Dada en Madrid a 4 de enero de 1977.

Juan Carlos, Rey El Presidente de las Cortes Españolas,
 Torcuato Fernández-Miranda y Hevia

Font: Llei 1/1977, del 4 de gener, per a la reforma política. Boletín Oficial del Estado, núm. 4 (5 gener 
1977).

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 DUES de les disposicions que conté la font. 
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de la mort de Franco fins a la celebració de les 

primeres eleccions democràtiques, sense explicar-ne els resultats.
 [2,5 punts]
b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de la celebració de les primeres eleccions 

democràtiques fins al triomf electoral del PSOE.
 [2,5 punts]



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



14 15

[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]



14 15

[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

Etiqueta de l’alumne/a


