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1PAUTES DE CORRECCIÓ 

HISTÒRIA 

Exercici 1 

1. En el mapa s’observa l’evolució del front durant la guerra civil des de l’inici fins 
el desembre de 1938. Es correspon al desenvolupament del conflicte fins la 
batalla de l’Ebre. Es valoraran les aportacions sobre les principals batalles i 
línies ofensives. (1 punt.) 

2. Les fases comunament acceptades són: una primera fase (juliol 1939 al març 
del 1937) des de el pas de l’estret de Gibraltar pel militars facciosos fins els 
intents fallits de conquesta de Madrid. La segona fase (entre abril i novembre 
del 37) es caracteritzà per les operacions de control de la franja cantàbrica i els 
intents dels republicans d’apaivagar la pressió sobre Madrid. La tercera fase 
(desembre del 1937 a novembre de 1938) s’inicia amb la batalla de Terol i la 
partició de la zona republicana en dos. Segueix la batalla de l’Ebre i la derrota 
de l’exèrcit republicà. Finalment la quarta fase (desembre de 1938 al 1 d’abril 
1939) es caracteritzà per l’ocupació de Catalunya i el reconeixement per 
França i Gran Bretanya del govern de Franco. Madrid va ser ocupada el 28 de 
març. (2 punts). 

3. En la zona republicana les organitzacions revolucionaries que havien contribuït 
al fracàs del cop d’estat (CNT, FAI, UGT, PSOE, POUM...) controlaven 
diverses indústries i serveis i aplicaren de forma fragmentada l’expropiació 
d’aquests, la col·lectivització de la terra i la clausura d’establiments religiosos. 
Es va generar una situació revolucionària que es va concretar en la persecució 
de les classes benestants, inclosa  l’Església per considerar-les responsables 
de la insurrecció. Els partits republicans, els socialistes moderats i els 
comunistes del PCE eren contraris aquestes accions violentes. L’enfrontament 
entre comunistes i anarquistes es mantingué durant tota la guerra civil. Els Fets 
de Maig de 1937 precipitaren la crisi de govern. A partir d’abril de 1938 es 
reforçà el govern central del socialista Juan Negrín i l’exèrcit va ser 
reorganitzat. 

En la zona nacionalista després de la mort de Sanjurjo es va crear una Junta 
de Defensa Nacional encapçalada pel general Cabanellas però el general 
Franco que comandava les forces d’Àfrica i era l’interlocutor dels aliats feixistes 
Hitler i Mussolini va aconseguir que els generals l’anomenessin Jefe del 
gobierno del Estado y Generalísimo de las fuerzas nacionales. Franco assumí 
un poder absolut i va anul·lar tota la legislació social de la República i Els 
Estatuts d’Autonomia. L’ordre conservador anterior a a la proclamació de la 
República va ser restablert. Es va prohibir tota activitat política i sindical. Es va 
crear un partit únic (FET y de la JONS) dels quals Franco fou el cap absolut. (2 
punts). 
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2Exercici 2.  

 

1. El text se situa en el context històric de la Transició i la instauració de la 
democràcia (1975-1982). Aquest període es caracteritza per la reforma 
política de les institucions franquistes, l’aprovació del sistema electoral, 
la legalització dels partits polítics i l’aprovació de la Constitució de 1978. 
L’article 143 desenvolupa el model d’organització territorial definit per la 
Constitució.(1 punts). 

2. En L’Estatut es defineix Catalunya com una nacionalitat, es delimita el 
seu territori i s’organitza en comarques i municipis. El català es defineix 
com la llengua pròpia de Catalunya i la cooficialitat del castellà 
S’estableix que el dret civil català serà d’aplicació preferent. Es 
determinen les competències de la Generalitat que poden ser exclusives 
(dret civil català, cultura, patrimoni, arxius biblioteques, museus, 
ordenació del territori, turisme, obres públiques que no siguin d’interès 
de l’Estat, assistència social, promoció de la dona, tutela de menors...), 
compartides (organització pesca, protecció del medi ambient, mineria, 
energia, presons...) i plenes (agricultura, indústria i ensenyament) i pot 
crear una Policia Autònoma i que la Generalitat pugui sol·licitar a l’Estat 
la transferència de competències no assumides en l’Estatut . La 
Generalitat estarà formada per tres institucions: el Parlament (elegit per 
un període de quatre anys) el President de la Generalitat (elegit pel 
Parlament) i el Consell Executiu o Govern (elegit pel President). (2 
punts). 

3. Destaquem els següent fets polítics: Després de les eleccions de 1979 
amb el triomf d’UCD s’aprovaren els Estatuts d’Autonomia de Catalunya 
i el País Basc (1979) i el de Galícia (1981). El febrer de 1981 es produí 
un intent de cop d’estat i poc després es va desfer UCD. Començà 
l’hegemonia socialista (1982-1996) amb la victòria del PSOE dirigit per 
Felipe González que impulsa l’extensió del règim de Seguretat Social, la 
despenalització parcial de l’avortament, la Llei d’Autonomia Universitària 
i les lleis d’educació LODE i LOGSE que generalitzaven l’educació 
obligatòria fins als setze anys. En política exterior destaca l’entrada 
d’Espanya a l’OTAN i l’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. 
Diferents escàndols relacionats amb la corrupció donaren una victòria 
ajustada al PP dirigit per José Maria Aznar el qual inicià una època de 
domini de dretes caracteritzat per la liberalització de l’economia, la 
privatització del sector públic i la contrareforma educativa. 

Durant aquests anys es produeix un canvi demogràfic amb un important 
descens de natalitat així com una constant allau immigratòria. 
L’economia ha conegut l’alternança de cicles de crisi i expansió però en 
general amb resultats positius d’expansió i modernització. Destaquem 
l’estabilitat proporcionada pel Tractat de Maastricht (control de la inflació 
i del dèficit públic) i la moneda comuna, l’Euro. 
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3Aconteixements culturals i esportius importants foren la celebració del 
Jocs Olímpics a Barcelona (1992) així com l’Exposició Universal de 
Sevilla.  (2 punts). 
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