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Exercici 1 (5 punts) 
 
Observeu les dades següents i contesteu les qüestions. 
 
Vida mitjana dels habitants de Barcelona per classes i sexes, deduïda de les 
observacions dels anys 1837-1847. 

                                                                       Anys    

 Homes Dones Mitjana 

Classe rica 38,83 34,11 36,47 

Classe menestral 
(o mitjana) 

25,41 24,90 25,15 

Classe pobra (o 
obrera) 

19,68 27,43 23,55 

Ildefons Cerdà. Monografia estadística de la clase obrera de Barcelona en 
1856. Madrid, 1867. 

Vida mitjana dels habitants de Barcelona per classes i sexes, de sis anys 
endavant, en el trienni 1845-1847. 

                                                                       Anys    

 Homes Dones Mitjana 

Classe rica 53,22 47,05 50,13 

Classe menestral 
(o mitjana) 

48,08 46,64 47,36 

Classe pobra (o 
obrera) 

46,33 48,78 47,55 

Ildefons Cerdà. Ob.cit. 

Percentatges de mortalitat infantil (nens menors de sis anys) sobre el total de la 
mortalitat en cada una de les classes i sexes en el període 1845-1847. 

 Homes Dones 

Classe rica 33,67% 34,20% 

Classe menestral 
(o mitjana) 

52,31% 52,63% 

Classe pobra (o 
obrera) 

58,16% 46,11% 
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1. Descriviu les dades i situeu-les en el seu context històric. (1punt). 

 

2. Exposeu a partir de  les dades quina era la situació quotidiana de les 
diferents classes socials. Descriviu les condicions de vida de les dones i dels 
nens treballadors. (2 punts). 

 

3. Expliqueu els orígens i desenvolupament del moviment obrer (2 punts). 

 

Exercici 2 (5 punts) 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 

Constitució espanyola de 1978. Títol Preliminar 

Article 1. 1. Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de Dret, que 
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la 
justícia, la igualtat i el pluralisme polític. 

2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els 
poders de l’Estat. 

3. La forma política de l’Estat espanyol és la Monarquia parlamentària. 

Article 2. La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació 
espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i 
garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions que la 
integren i la solidaritat entre totes elles. 

Article 3. 1. El castellà és la llengua oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen 
el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la. 

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives 
Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts. 

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un 
patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció. 

 

1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1 
punt). 

 

2. Comenteu com es compagina el fet de la nació espanyola i de cada un dels 
pobles que la integren. Expliqueu quines institucions i competències defineix 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 (2 punts.) 

 

3. Exposeu els canvis polítics, econòmics i socials més importants ocorreguts 
a Espanya i a Catalunya, des dels anys vuitanta fins ara. (2 punts). 


