
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Con carácter xeral, e aínda que a cualificación sexa outorgada de maneira global (0-10), na avaliación teranse en 

conta os seguintes aspectos: presentación e comprensión xeral do tema abordado, elaboración persoal deste 

utilizando os documentos propostos e respondendo ás cuestións presentadas nas orientacións, e coñecementos 

específicos sobre os asuntos que deben ser tratados. Transversalmente, valorarase a capacidade do alumno/a de 

realizar unha redacción clara, coherente e con certo rigor conceptual. 
 

OPCIÓN A 

Como tema abordado, o remate da ditadura franquista e o comezo da transición democrática, tratándoo desde a 

decadencia do réxime ditatorial ata a apertura dun proceso reformista, nun contexto de grave crise socioeconómica e 

de confrontación entre proxectos políticos incompatibles. 

Na resposta ás cuestións, os documentos subministrados deben ser utilizados en aspectos como os seguintes: a 

inviable continuidade do réxime (Doc.1), a caracterización xeral da crise económica e social na que se desenvolve o 

proceso (Docs.2 e 3), as diversas propostas políticas (Docs.4, 5, 6 e 7) ou a vía reformista finalmente adoptada 

(Doc.7). 

Como coñecementos específicos, débense valorar achegas como a identificación de protagonistas como Carrero 

Blanco, Carlos Arias ou Adolfo Suárez, as mencións a organizacións ou forzas políticas que promoven as distintas 

alternativas (inmobilista, reformista, rupturista) ou a explicación das circunstancias que concorren na aprobación da 

Lei para a Reforma Política. 
 

OPCIÓN B 

Como tema abordado, as distintas concepcións da soberanía recollidas en diversos textos constitucionais, 

obviamente vinculadas a réximes políticos tamén diferentes. 

Na resposta ás cuestións, débese contextualizar cada constitución nun período concreto: Cortes de Cádiz-Guerra da 

Independencia, Rexencia, Monarquía isabelina, Sexenio, Restauración; valéndose dos textos, caracterizar os 

modelos de soberanía (compartida, nacional, popular) que recollen e relacionalos cos réximes políticos 

correspondentes, caracterizando estes nalgún dos seus trazos esenciais. 

Como coñecementos específicos, débense valorar as achegas sobre as circunstancias que concorreron na 

promulgación das diferentes constitucións, a súa vinculación con determinadas forzas e obxectivos políticos, o seu 

período de vixencia... 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

Con carácter xeral, e aínda que a cualificación sexa outorgada de maneira global (0-10), na avaliación teranse en 

conta os seguintes aspectos: presentación e comprensión xeral do tema a abordar, elaboración persoal do mesmo 

utilizando os documentos propostos e respostando ás cuestións presentadas nas orientacións, e coñecementos 

específicos sobre os asuntos que deben ser tratados. Transversalmente, valorarase a capacidade do alumno/a de 

realizar unha redacción clara, coherente e con certo rigor conceptual. 
 

OPCIÓN A 

Como tema a abordar, o desenvolvemento económico español no século XIX, tratando de aportar unha 

caracterización e un balance do mesmo. 

Na resposta ás cuestións, os documentos subministrados deben ser utilizados en aspectos como os seguintes: a 

localización esencialmente periférica da industria española, os desequilibrios rexionais que presenta e a inexistencia 

dunha capital política suficientemente dinamizadora en termos económicos; o desenvolvemento ferroviario, coas 

súas características e eivas; os sectores produtivos máis destacados, aludindo á súa localización e evolución;  unha 

somera valoración global do desenvolvemento económico do oitocentos, aludindo ás súas realizacións e límites. 

Como coñecementos específicos, débense valorar aportacións sobre elementos condicionantes do desenvolvemento 

económico ou vinculados a el, mencionando asuntos como as elites políticas dominantes, o debate librecambismo vs 

proteccionismo, a escaseza de capitais, as reformas nos ámbitos bancario, monetario, fiscal ou educativo, as 

transformacións sociais... 
 

OPCIÓN B 

Como tema a abordar, a transición democrática dende o seu inicio por unha vía reformista ata a súa consolidación, 

exemplificada na vitoria socialista en 1982. 

Na resposta ás cuestións, e valéndose dos documentos, débese caracterizar a opción reformista adoptada fronte ás 

aspiracións inmobilistas e rupturistas; a celebración das eleccións de 1977, que marca o inicio do proceso 

constituínte, comentando os trazos esenciais da Constitución de 1978; as dificultades que o proceso enfrontou dende 

posicións extremas (golpismo, terrorismos); o triunfo electoral socialista en 1982, que simboliza a consolidación do 

réxime democrático na medida en que posibilita a alternancia no poder. 

Como coñecementos específicos, débense valorar as aportacións sobre elementos como a posición da monarquía no 

proceso, o papel de destacados líderes como Adolfo Suárez ou Felipe González, ou a caracterización básica das 

principais forzas políticas do momento e da súa actuación. 


