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Proves d’accés a CFGS. Part comuna: història.                            
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CORRECCIÓ 

Exercici 1 

 

1. Les dades es contextualitzen dins de la industrialització de Catalunya a 
mitjans del segle XIX, també són correctes les respostes que facin 
referència a la Regència d’Espartero i l’inici del regant d’Isabel II, així com 
l’establiment de l’estat liberal. De les taules es dedueix una curta esperança 
de vida per la població treballadora, així com una elevada mortalitat infantil. 
Distribució desigual de l’esperança de vida en funció de les possibilitats 
econòmiques i socials. (1punt). 

2. Característiques del treball dels obrers: jornades molt llargues, salaris 
baixos, atur, falta de previsió social; condicions higièniques i educatives 
pèssimes: habitatges insans, analfabetisme. Utilització de la ma d’obra 
infantil i femenina encara amb pitjors condicions. (2 punts). 

3. Primeres manifestacions de caràcter ludista a Alcoi (1821) i Barcelona 
(1935). Creació de les primeres societats obreres i la presència d’alguns 
dirigents obrers en les bullangues. La il·legalització fins la Revolució de 
Setembre i la formació del Centre Federal de les Societats Obreres. La 
constitució de Les Tres Classes de Vapor. La fundació de l’AIT a Londres i 
la seva divisió entre anarquistes i socialistes. El Primer Congrés Obrer 
Espanyol a Barcelona (1870) i la seva adhesió a la I internacional. Intent de 
revolució social a Alcoi (1873) (2 punts). 

 

Exercici 2. 

 

1. Les idees principals del text s’articulen al voltant de la declaració d’un estat 
de dret basat en la llibertat, justícia, igualtat i pluralisme, la formació d’una 
monarquia parlamentària  i existència de Comunitats Autònomes.  El text se 
situa dins de la transició i l’establiment de la democràcia (1975-). (1 punt). 

2. Dret a la autonomia de les nacionalitats. El títol vuitè organitza 
territorialment l’estat en municipis, províncies i comunitats autònomes. 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya defineix aquesta com una nacionalitat, 
delimita el territori i defineix el català com llengua pròpia, tot garantint la 
cooficialitat del castellà i de l’aranès com parla objecte de protecció. 
Aplicació del dret civil català s’aplicarà amb preferència. Competències 
exclusives (dret civil català, cultura, patrimoni, arxius, museus, ordenació 
territorial, turisme, obres públiques d’interès autonòmic...), competències 
compartides (ordenació del sector pesquer, la protecció del medi ambient, el 
règim miner i energètic...) competències plenes (agricultura, indústria i 
ensenyament). Defineix el Parlament, el President de la Generalitat i el 
Consell Executiu. (2 punts). 
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3. Destaquen entre altres els següents aspectes: un nou règim demogràfic 
amb disminució de la fecunditat i envelliment de la població, canvis 
socioculturals amb la incorporació de la dona al món laboral, nova 
sensibilitat ecològica, vacances generalitzades, pràctica de l’esport; 
terciarització de l’economia i precarització del treball; urbanització del 
territori; integració europea; immigració extraeuropea i multiculturalisme; 
associacionisme de cooperació i solidaritat no governamental (ONG); 
identitat nacional i internacionalització; noves tecnologies i nova societat de 
les comunicacions. (2 punts). 

 

  

 

 

 

 

 

 


