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Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu a les qüestions
“En una época com l'actual (...) seria un error no concedir el respecte que
mereixen els veterans de les Brigades Internacionals (...) que entre els anys 1936 i 1938
van combatre a la Guerra Civil Espanyola com a forces de xoc contra les tropes
nacionals. Avui, els interbrigadistes que van sobreviure a la guerra i han resistit el pas
del temps son venerables octogenaris, però no toleren que s'ignori que fa 60 anys eren
uns joves imbuïts d'idees de llibertat, de justícia i de democràcia i que van posar-se en
acció per defensar aquests ideals.
(...) Seixanta anys després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, encara
sobreviuen un miler d'aquells soldats romàntics. Alguns no s'estan de saludar amb un
“visca la República” cada vegada que arriben en un lloc diferent amb la bandera tricolor
a les mans, i han recordat les cançons més emblemàtiques de la seva estada al front (£$\
&DUPHOD&RQHOTXLQWRUHJLPLHQWR, etc.).”
I. CARBÓ, $YXL, 9 de novembre de 1996

1. Expliqueu què eren les Brigades Internacionals i situeu-les en el seu context
històric. [1'5 punts]
2. La intervenció estrangera a la Guerra Civil Espanyola va ser un fet determinant
en el resultat final d'aquest conflicte. Expliqueu quina ajuda internacional va
rebre cadascun dels dos bàndols i citeu algun fet destacat protagonitzat per
aquestes forces estrangeres. [2'5 punts]
3. Exposeu breument l'evolució militar de la guerra entre 1936 i 1939 [2 punts]
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Exercici 2
Marqueu la resposta correcta en el full numèric que trobareu en el darrer full. Cal
respondre correctament a 6 de les 8 preguntes per obtenir la totalitat de la puntuació.
[4 punts]
1. Què enteneu per “ guerra del Francès” ?
a) Els acords signats en el tractat de Fontainebleau (1807) entre Godoy i
Napoleó que tenien per objectiu repartir-se Portugal.
b) L'
execució a la guillotina del rei francès Lluís XVI l'
any 1793 i les
conseqüències militars que va provocar.
c) L'
ocupació militar de la Península Ibèrica per part de les tropes de
Napoleó i el conflicte bèl·lic que se'
n derivà.
d) L'
expansió militar francesa que es va produir a tot Europa després de
la Revolució Francesa a partir de 1789.
2. La primera Constitució espanyola de 1812 s'
ha de considerar ...
a) Un text d'
ideologia absolutista ja que proposa l'
acumulació del poder
en la persona del rei.
b) Un text d'
ideologia carlina ja que defensa els drets dinàstics de Carles
Maria Isidre.
c) Un text d'
ideologia liberal ja que conté referències a la sobirania
popular i al sufragi universal masculí.
d) Un text d'
ideologia republicana ja que defensa la implantació d'
una
República.
3. En un dels breus períodes de govern progressista, el bienni (1854-1856), es
van dur a terme dues accions legislatives de caire reformista. Quines?
a) La desamortització d'
Epartero i la divisió provincial de l'
Estat.
b) La desamortització de Bravo Murillo i la Llei general de justícia.
c) La desamortització de Mendizábal i la Llei general d'
instrucció
pública
d) La desamortització de Madoz i la Llei general de ferrocarrils.
4. Quina de les afirmacions següents caracteritza el període de la Restauració fins
el 1898?
a) L'
alternança pacífica en el poder de dos grans partits polítics: el
Conservador i el Liberal.
b) La transparència dels processos electorals i la persecució de les
pràctiques electorals fraudulentes.
c) L'
esclat de la tercera i darrera guerra carlina que va portar Alfons XII
al tron d'
Espanya.
d) El pluripartidisme, ja que, abanda dels partits dinàstics, hi eren
representats els partits nacionalistes i els partits obrers.
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5. Observeu les dades de la font A. Digueu quina de les següents afirmacions que
es fan a continuació referides a aquesta font és correcta.
Font A: nombre de treballadors de la fàbrica de Josep Ferrer
(Vilanova i la Geltrú, 1860)
Homes
Dones
Nens i nenes

Filatures
Sou
Tissatge
Sou
83
14,2 rals/dia
60
10,5 rals/dia
52
5,3
264
4,0
86
3,8
3
4,2

a) La font evidencia que a la indústria catalana es complia el principi
segons el qual “ a igual treball, igual sou” .
b) Durant el segle XIX el treball infantil i femení constituí una mà d'
obra
bàsica per a la indústria tèxtil catalana.
c) Els homes presentaven el percentatge més elevat d'
empleats a la
secció de tissatge.
d) Els indústrials tèxtils contractaven més dones que homes per afavorir
la igualtat d'
oportunitats en el treball.
6. Es coneix amb el nom de “ memorial de Greuges” ...
a) El manifest llegit per Alfons XII a Sandhurst i que suposà el seu retorn
a Espanya amb el títol de rei.
b) El primer projecte d'
autogovern català elaborat a Manresa l'
any 1891.
c) El llibre escrit per Valentí Almirall on s'
exposa la doctrina catalanista.
d) La carta escrita per membres del Centre Català i entregada a Alfons
XII.
7. Assenyala quina circumstància va provocar la repressió gevernamental
coneguda com els “ processos de Montjuïc” .
a) L'
incendi per part dels obrers de la fàbrica Bonaplata de Barcelona.
b) La fundació del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).
c) Els atemptats del Liceu i del carrer Canvis Nous a Barcelona.
d) L'
assassinat de Cánovas del Castillo per part d'
un anarquista.
8. La pèrdua de les darreres possessions colonials espanyoles després de la
derrota a la Guerra de Cuba va provocar l'
aparició d'
un grup de literats i
pensadors agrupats sota el nom de ...
a) La Renaixença.
b) La Generació del 98.
c) La Lliga Regionalista.
d) La Veu de Catalunya.

Prova d’accès a CFGS. Part Comuna: Història.
Convocatòria ordinària. 2004.
Pàgina 4 de 5

Generalitat de Catalunya
Departament d'
Educació
'LUHFFLy*HQHUDOGH)RUPDFLy3URIHVVLRQDO
L(GXFDFLy3HUPDQHQW
)XOOGHUHVSRVWHV
Col·loqueu a la casella corresponent a la resposta la lletra de l'
opció que
considereu encertada.
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