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1HISTÒRIA 

 

Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 

 

Exercici 1 

 

Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 

Tots els projectes presentats cerquen, en primer lloc, la resolució de l’atur obrer 
(...) Quan  l’atur degut a l’estructura agrària que patim origina vida miserable i 
inquietud social que arriba a la guerra social, ha de ser objecte principal de la 
reforma agrària posar-li remei (...) 

La segona finalitat  (de la reforma agrària) és la redistribució de la terra (...) així 
doncs, la redistribució de la terra es farà a base de les terres de senyoria i dels 
béns comunals (...) 

Tercera finalitat del projecte: racionalitzar el cultiu (...) l’Estat ha d’intervenir en 
tots els ordres de l’economia agrària per disciplinar-la en tots els seus aspectes 
i racionalitzar la producció. Tenir cura que la terra compleixi la funció social que 
li correspongui (...) 

Ja sabem que aquest problema, com el religiós, hauria d’aixecar tempestes 
sobre els homes que els impulsaran. Aquest és el destí dels homes que 
assisteixen als inicis d’un canvi de règim (...) 

 

Marcel·lí Domingo, ministre d’Agricultura. Fragments del Discurs a les Corts de 
15 de juny de 1932 sobre les finalitats de la Llei de reforma agrària. (traducció 
catalana). 

 

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

 

2. Descriu els principals problemes econòmics, socials i polítics que tenia 
l’estat espanyol en el primer període de la Segona República. (1,5 punts). 

 

3.  Relaciona la reacció dels diferents grups socials davant de les reformes del 
primer Bienni republicà. Les vagues i insurreccions anarquistes així com la 
resposta de les classes dominants. (2,5 punts).    
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2Exercici 2 

 

La immigració a Catalunya, 1975. 

Ciutat  % població immigrada Població Total 

Barcelona 35 1.751.000 

L’Hospitalet 52,7    282.000 

Badalona 47    204.000 

Sabadell 43,1    183.000 

Terrassa 44,2    161.000 

Santa Coloma G. 56,5    138.000 

Lleida 29,9    101.000 

Tarragona 38,6    101.000 

Mataró 42,5      92.000 

Cornellà LL. 57,1      92.000 

 

Josep Termes. La immigració a Catalunya. Barcelona: ed. Empúries 1984. 

 

1.  Descriviu les dades i situeu-les en els seu context històric. (1 punt). 

 

2. Relacioneu els canvis socials que es van produir a Catalunya a partir de 
l’allau immigratòria. (1,5 punts). 

 

3. Expliqueu l’expansió econòmica dels anys seixanta. (2,5 punts). 
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