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Exercici 1 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
Art. 1. Espanya és una República democràtica de treballadors de tota mena, 
que s’organitza en règim de Llibertat i Justícia. Els poders de tots els seus 
òrgans emanen del poble. La República constitueix un Estat integral, 
compatible amb l’autonomia dels Municipis i les Regions. La bandera de la 
República espanyola és vermella, groga i morada. 
Art. 3. L’estat espanyol no té religió oficial. 
Art. 6. Espanya renuncia a la guerra com instrument de política nacional. 
Art. 8. L’Estat espanyol (...) estarà integrat per Municipis mancomunats en 
províncies i per les regions que es constitueixin en règim d’autonomia (...).  
Art. 26. Totes les confessions religioses seran considerades com Associacions 
sotmeses a una llei especial. L’Estat, les regions, les províncies i el Municipis, 
no mantindran, afavoriran, ni auxiliaran econòmicament les Esglésies, 
associacions i Institucions religioses (...). 
Art. 46. El treball (...) és una obligació social i gaudirà de la protecció de les 
lleis. La República assegurarà a tot treballador les condicions necessàries 
d’una existència digna. La seva legislació social regularà: els casos 
d’assegurança de malaltia, accident, atur forçós, vellesa, invalidesa i mort; el 
treball de les dones i dels joves i especialment la protecció de la maternitat; les 
vacances anuals remunerades (...) i tot quant afecti la defensa dels 
treballadors.   
 
Constitució  de 1931 (traducció catalana) 
 
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1 

punt). 
 
2. Relacioneu la Constitució de 1931 i l’oposició de l’Església catòlica, de 

l’exèrcit i de l’alta burgesia a la II República. (1,5 punts). 
 
3. Expliqueu els principals esdeveniments polítics i socials durant la II 

República.  (2,5 punts).    
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Exercici 2 
 
El desenvolupament de l’economia espanyola dels anys 60. 
 
Energia a bon preu            Mà d’obra barata      Inversions estrangeres 
 
                             “Miracle espanyol dels 60”                 
 
Turisme              Migracions a Europa     Context econòmic internacional   
                           (ingressos de divises i                favorable 
                           absència d’atur) 
 
1. Descriviu l’esquema i destaqueu la idea principal que ens mostra. (1punt). 
 
2. Expliqueu el Pla d’Estabilització i la seva relació amb el canvi econòmic i 

social  durant el segon franquisme. (2 punts). 
 
3. Expliqueu l’oposició obrera i estudiantil al règim franquista. L’Assemblea de 

Catalunya. (2 punts). 
 


