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Prova d’accés a CFGS. Part comuna: història. Convocatòria 
ordinària. 2004. 
 
Exercici 1 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
Condicions de vida i de treball a les colònies industrials 
“D’ençà que vaig entrar a Catalunya, vaig començar a sentir queixes, censures, 
protestes, crits d’indignació contra el que passa en les fàbriques de la 
muntanya del Llobregat (...) 
En la colònia viuen més de mil individus; els nens comencen a treballar als set 
anys, els obrers estan amuntegats en habitacions immundes i el patró, gràcies 
al privilegi de la colònia, paga 2.000 pessetes de subsidi industrial, quan abans 
pagava més de 8.000 (...) 
S’impedeix als obrers llegir premsa que no sigui essencialment catòlica, se’ls 
obliga a comprar tots els aliments a la cantina de la colònia. El diumenge pel 
matí, o el mateix dissabte a la nit, el patró ja s’ha reemborsat tots els jornals de 
la setmana que acaba de pagar (...) Passa el diner de la caixa del fabricant a 
les mans del treballador, i d’aquestes torna a la caixa del fabricant pel conducte 
de la botiga d’ultramarins que és seva, del cafè que és seu, de la fleca que és 
seva, de les cases (el lloguer del les quals paguen els obrers amb escreix), de 
l’estanc que és seu (...) 
En aquesta colònia, les malalties infeccioses són endèmiques, la verola crònica 
(...) Mala alimentació, aire comptat, treball de 16 hores, quins resultats s’han de 
donar?” 
Luis de Morote, “El feudalismo en las fábricas” La Publicidad, 7-5-1891 
(traducció catalana). 
 
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. (1 

punt). 
2. Exposeu com eren les condicions de vida de la classe treballadora durant el 

procés d’industrialització. (Salaris, jornades laborals, alimentació, salut i 
higiene, lleure, habitatge, educació...). i quin era el paper de les dones i dels 
nens. (1,5 punts). 

3. Expliqueu els factors de la industrialització de Catalunya a partir de les 
modernitzacions de la agricultura i la represa de la indústria tèxtil, tot fent 
distinció entre vapors i colònies. Expliqueu els problemes que la limitaven i 
la lluita pel proteccionisme. (2,5 punts)   
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Exercici 2 
 

Evolució de la població activa espanyola (en %) 

Any Total 
Població 
activa 

Primari Secundari Terciari 

1960 38,11 39,70 32,98 27,32 

1965 38,50 34,00 35,00 31,00 

1970 37,44 29,11 37,28 33,61 

1974 37,87 23,00 37,10 39,90 

1975 38,09 21,46 38,24 40,30 

 
Ramón Tamames. La República. La era de Franco. Alianza Universidad, 
Madrid 
 
1.   Descriviu les dades i situeu-les en els seu context històric. (1 punt). 
2.   Expliqueu l’expansió econòmica dels anys seixanta (2 punts). 
3.  Raoneu les conseqüències socials de l’expansió econòmica: canvis de      
      mentalitat, les noves classes socials, el consum, la immigració. (2 punts). 


