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FETS, CONCEPTS I SISTEMES CONCEPTUALS  
 
Tema O. Les transformacions revolucionàries del segle XIX  (Temes 2 i 4 Llibre) 

Tema 1. La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1874-

1931) (Temes 3, 5 i 6)  

Tema 2. El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931) 

              (Tema 3...) 

 

Tema 3. La Segona República (1931-1936).  

Tema 4. La Guerra Civil (1936-1939).  

Tema 5. El Franquisme (1939-1975)  

Tema 6. La Transició i la democràcia (1974/76-1986)  

 

PROCEDIMENTS 

1. Aplicació de categories temporals i de temps històric  

2. Obtenció d'informació històrica de fonts primàries i secundaries.  

3. Processament d'informació històrica  

4. Aplicació i comunicació de la informació històrica.  

 

LLIBRE DE TEXT: Crònica. Història 2.  Agustí ALCOBERRO PERICAY, Jesus 

CASTILLO CERVELLO, Jaume CORTADA CORTADA, Jordi LLORENS VILA, 

Ernest FERRERES CALVO; ed. Teide 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 La nota global d’avaluació de l’alumne/a és en un 90%:  

 proves orals  

 proves escrites  

 La nota global d’avaluació de l’alumne/a és d’un 10%: 

 treballs d’un tema  

 anàlisi i comentari d’un text  
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 activitats a classe.  

 L’incompliment, però, d’algun dels següents elements restarà fins a 1 punt de 

la nota d’Avaluació : 

 assistència  

 puntualitat  

 participació  

 realització d’exercicis proposats  

 actitud de tolerància i antidogmatisme en front de l’opinió dels altres.  

 

 Es farà un control per Tema estructurat en dues parts. Cadascuna d’elles 

inclourà un exercici d’un tema anterior al 1936 (1, 2 i 3)  i un exercici posterior a 

1936 (temes 4, 5 i 6).  

 Cada opció inclourà un exercici referit a la Història de Catalunya. 

 Cada opció valdrà 5 punts i inclourà 2 preguntes, la primera subdividida en tres 

qüestions i la segona en dues de les quals l’alumne n’haurà de respondre 

només una 

 Les dues qüestions de cada exercici respondran al següent esquema: 

       Primera pregunta: formada per tres qüestions (a, b i c). Valdrà 2’5 punts 

        a. Descripció de la font (primària o secundària) i tipus de font (discurs, 

article, gràfica, mapa...) (0’75 punts) 

 Tipus de text: polític, econòmic, discurs, cultural, historiogràfic... 

 De què tracta el text. No és tracta de fer-ne un resum si nó de dir de 

què tracta, quina és la seva idea principal. 

b. Contextualització de la font (0’75 punts) 

c. Anàlisi d’algun o alguns aspectes rellevants de la font (1 punt) 

       Segona pregunta. Es demanarà l’alumne que sintetitzi algun aspecte del tema 

en el qual inscriu el contingut de la font proposada a través d’una qüestió de la 

qual se n’haurà d’escollir una (a i b). En total valdrà 2’5 punts 

La nota mitjana de les tres avaluacions (crèdits) ha de ser de 5 o més de 5 per 

superar la matèria al mes de juny. De no ser així, l’alumne es pot presentar a una 

prova de recuperació, que inclou  tota la matèria donada durant l’any , i que és la 
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mateixa per tots els alumnes del curs. També es contempla la possibilitat de 

l’alumne que vol pujar nota. Per fer-ho es pot presentar a una prova i haurà 

d’aconseguir una nota superior a la seva. 

Es descomptarà fins 1 punt a la nota de l’examen per faltes d’ortografia (0’1 per 

falta) 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

L'alumne/a en acabar el curs ha de ser capaç de:  

1. Descriure el sistema polític de la Restauració i els principals fets polítics entre 

1875 i 1898.  

2. Explicar les raons fonamentals que van desembocar en el desastre de 1898.  

3. Analitzar el procés polític i social que va permetre el pas de la monarquia a la 

Segona República.  

4. Explicar, tot analitzant-les a partir de fonts històriques o d'alguns conflictes 

socials, les principals ideologies i formes de vida del moviment obrer a Catalunya i 

Espanya durant s.xx.  

5. Explicar l'evolució demogràfica i econòmica d'Espanya i Catalunya fins la Guerra 

Civil.  

6. Analitzar el període de la Segona República i resumir les aportacions de la 

Generalitat de Catalunya així com les continuïtats i els canvis respecte dels 

períodes anteriors (Estatut d'Autonomia, Reforma Agrària, etc.)  

7. Interpretar les causes i explicacions que van motivar la Guerra Civil, en especial, 

les que fan referència a Catalunya.  

8. Relacionar els esdeveniments de la Guerra Civil amb la situació política i 

ideològica del marc europeu, analitzant de manera especial la mentalitat del 

socialisme i anarquisme espanyol  

9. Distingir l'evolució al llarg del segle XX dels conceptes bàsics com: liberalisme, 

nacionalisme, socialisme, anarquisme, feixisme...  

10. Descriure els principals problemes (lluites de poder, revolució social, crisi 

econòmica, col·lectivitzacions) durant la guerra civil a Catalunya, tot valorant-los 

críticament a través de fonts contraposades.  
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11. Explicar la gènesi ideològica, els fonaments socials i econòmics i la naturalesa 

del règim franquista i les característiques de la repressió exercida sobre la societat 

espanyola  

12. Elaborar una síntesi de les diverses etapes del franquisme a Espanya a partir 

de diverses fonts primàries i secundaries, tot relacionant les seves repercussions 

econòmiques i demogràfiques a Catalunya, en especial al llarg de la dècada dels 

60.  

13. Resumir els intents de desnacionalització i repressió cultural de Catalunya al 

llarg del període franquista, així com també la resistència cultural i la lluita de 

l'oposició democràtica.  

14. Analitzar el procés de transició espanyola des de la mort de Franco fins a les 

primeres eleccions efectuades d'acord amb la constitució de1978.  

15. Identificar, tot comentant-los, aspectes rellevants de la Constitució de 1978 i de 

l'Estatut de 1979, interpretant alguns dels textos.  

16. Situar els fets més rellevants de caire polític, econòmic i social de la segona 

Generalitat del s. XX des de 1980 fins ara i efectuar-ne un balanç crític en el marc 

de l'evolució política espanyola.  

17. Relacionar a grans trets la intensificació del procés d'industrialització amb 

l'evolució demogràfica, les grans migracions, l'organització urbana i els mitjans de 

transport, les organitzacions obreres i les seves principals reivindicacions a 

Catalunya i a Espanya des de la Segona República fins a l'actualitat.  

18. Deduir conceptes a partir de fonts primàries o secundàries (de tipus cartogràfic, 

gràfics, imatges, textos, etc.), relacionar-los amb el tema que correspongui i 

elaborar-ne explicacions i conclusions.  

19. Situar cronològicament els fets històrics i comentar-los.  

 


