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HISTÒRIA

Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior.
Exercici 1

1. Descriviu el mapa i situeu-lo en el seu context històric. (1 punt).
2. Expliqueu el desenvolupament i les fases de la guerra civil. (2 punts).
3. Estableix les diferències entre les transformacions socials, econòmiques i
polítiques que es van produir en la zona republicana i en la zona
insurreccionada durant la guerra. (2 punts).
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Exercici 2

Article 143. 1. En l’exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article 2 de la
Constitució, les províncies limítrofes que tinguin característiques històriques,
culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d’entitat
regional històrica podran accedir a l’autogovern i constituir-se en Comunitats
Autònomes d’acord el que preveu aquest Títol i els estatuts respectius.
2. La iniciativa del procés autonòmic correspon a totes les Diputacions
interessades o a l’òrgan interinsular corresponent, i als dos terços dels
municipis la població del quals representi, com a mínim, la majoria del cens
electoral de cada província o de cada illa. Aquests requisits hauran d’acomplirse dins el termini de sis mesos d’ençà del primer acord al respecte adoptat per
alguna de les Corporacions locals interessades.
3. La iniciativa, en el cas de no reeixir, només podrà repetir-se al cap de cinc
anys.
Article 145. 1. En cap cas s’admetrà la federació de Comunitats Autònomes.
2. Els Estatuts podran preveure els casos, requisits i termes en què les
Comunitats Autònomes podran celebrar convenis entre elles per tal d’acomplir i
prestar serveis que els siguin propis; i podran preveure, també, el caràcter i els
efectes de la corresponent comunicació a les Corts Generals. En altres casos,
els acords de cooperació entre les Comunitats Autònomes requeriran
l’autorització de les Corts Generals.
Constitució espanyola de 1978.
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric.
(1punt).
2. Expliqueu l’Estatut d’Autonomia de 1979. (2 punts).
3. Sintetitzeu cronològicament els canvis polítics, econòmics i socials més
importants ocorreguts a Catalunya i a Espanya des dels anys vuitanta fins
ara. (2 punts).
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