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Per accedir a tots els cicles formatius de grau superior

HISTÒRIA
Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu les qüestions.
“Tupinada” és el nom genèric per designar qualsevol mena de frau actiu utilitzat
per atribuir el cens d’un o un altre poble a un determinat candidat. (...)
Va haver-hi, en efecte, meses constituïdes a la una de la matinada,
custodiades per un grup de matons per impedir acostar-se els enemics i donar
temps a la falsificació de l’acta. En altres llocs, com a Oza en 1886, es canvià a
última hora el lloc destinat a col·legi electoral. També es van instal·lar urnes a
llocs estratègics per dissuadir l’elector desafecte: bé en un hospital
d’epidèmics, com ocorregué a Madrid en l’elecció de 1886; o bé en un teulat;
també en una quadra o un altre lloc pudent, com va succeir aquell any en
alguns pobles valencians i gallecs. El 1891, en una de les seccions de Múrcia,
el president va ordenar que es votés per la finestra per poder substituir
còmodament les paperetes. Un altre president presidia amb una gran capa de
poble, rebent per damunt del pany les paperetes i ficant després les
ministerials. El 1886 funcionaris madrilenys votaren diverses vegades
suplantant altres noms.
José Varela Ortega. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en
la Restauración (1875-1900). Madrid: Alianza Universidad, 1977 p. 411-412.
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1
punt).
2. Relaciona les “tupinades” i la manca de base popular de la Restauració.
Explica quines van ser les principals forces de l’oposició. (1,5 punts)
3. Explica l’evolució demogràfica, econòmica i social durant la Restauració
(Entre 1875 i 1900). (2,5 punts).
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Exercici 2
SISTEMA POLÍTIC ESPANYOL (segons Constitució de 1978)
Rei
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1. Descriviu l’esquema i destaqueu la idea principal que ens mostra. (1punt).
2. Expliqueu el paper de les diferents institucions, el seu sistema d’elecció i la
seva funció. (2 punts).
3. Expliqueu el procés de la Transició espanyola fins l’elaboració de la
Constitució de 1978. (2 punts).
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