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OPCIÓN A 
 

ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos permiten a realización dunha redacción que teña por tema 

central as relacións entre a Igrexa e o Estado dende a implantación do liberalismo na década de 1830 

ata a guerra civil. Nela debes abordar as seguintes cuestións: A desamortización eclesiástica vinculada á 

implantación do liberalismo; as mudanzas nas relacións Igrexa-Estado en función do carácter 

conservador ou progresista dos distintos gobernos e réximes políticos; o aliñamento político da Igrexa 

na guerra civil. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha 

composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a 

utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita. 

 

Doc.1.-Desamortización (1836): 

 “Art. 1º. Quedan declarados en estado de venda dende agora todos os bens raíces de calquera clase 

que pertencesen ás comunidades e corporacións relixiosas extinguidas (...)”. 

 

Doc.2.-Constitución de 1845: 

 “Art. 11. A Relixión da Nación Española é a Católica, Apostólica, Romana. O Estado obrígase a 

manter o culto e os seus ministros”. 

 

Doc.3.-Constitución de 1931: 

 “Art. 3. O Estado español non ten relixión oficial (...). 

Art.26. (...) O Estado, as rexións, as provincias e os municipios non manterán, favorecerán, nin 

auxiliarán economicamente as Igrexas, Asociacións, e Institucións relixiosas. Unha lei especial regulará a 

total extinción, nun prazo máximo de dous anos, do orzamento do clero”. 

 

Doc 4.-Carta colectiva dos bispos españois en xullo de 1937: 

 “Afirmamos, ante todo, que esta guerra foi provocada pola temeridade, os erros, se cadra a malicia 

ou a covardía de quen puideron evitala gobernando a nación conforme á xustiza (...). Foron os 

lexisladores de 1931, e logo o poder executivo do Estado coas súas prácticas de goberno, os que se 

empeñaron en torcer bruscamente a rota da nosa historia nun sentido totalmente contrario á natureza e 

esixencias do espírito nacional, e especialmente opostos ó sentido relixioso predominante no país (...). 

 A guerra é pois un plebiscito armado (...), loita cruenta dun pobo partido en dúas tendencias: a 

espiritual, do lado dos sublevados, que saíu en defensa da orde, a paz social, a civilización tradicional e a 

patria, e moi evidentemente nun grande sector para defensa da relixión; e doutra parte a materialista, 

chámese marxista, comunista ou anarquista, que quixo substituír a vella civilización de España (...) pola 

novísima “civilización” dos soviets rusos”. 
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OPCIÓN B 

ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos permiten realizar unha composición sobre a evolución da política 

económica durante o franquismo. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: A etapa autárquica (contexto, obxectivos, 

sectores estratéxicos e resultados); a etapa “desarrollista” (razóns e obxectivos, bases do crecemento económico e balance do 

mesmo). Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e 

argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da 

expresión escrita. 

 

Doc.1.-“Fundamentos y directrices de un Plan de saneamiento de nuestra economía, armónico con nuestra reconstrucción 

nacional” (1939), por Francisco Franco: 

“O problema máis grande que se lle presenta á economía española é o desnivel desfavorable da nosa balanza de pagos co 

estranxeiro (...). Suprimilo ten que constituír a directriz principal da nosa política económica, xa que, doutra maneira, se 

produciría o fenómeno de que a riqueza nacional continúa a esgotarse nesta sangría de centos de millóns que anualmente vai 

vigorizar a economía dos países exportadores (...). 

Imponse á nosa política comercial no exterior: 

1º. Suprimir importacións que non sexan indispensables. 

2º. Reducir aquelas que poidan ter un substitutivo ou permitan esta redución. 

3º. Implantación de novas industrias e regadíos que nos faciliten os produtos que hoxe importamos. 

4º. Intensificar as nosas exportacións, mesmo primándoas”. 

 

Doc.2.-O historiador J. L. García Delgado valora así a política autárquica: 

“O significado último desa pobreza de resultados durante a etapa inicial do franquismo ten unha dobre dimensión: por unha 

banda, supón o remate do proceso de crecemento moderado pero mantido que se prolonga en España durante o último terzo do 

século XIX e o primeiro do XX; por outra banda, ocasiona o ancheamento da fenda que separa a traxectoria de España 

respecto á doutros países europeos; unha diferenza que, en ritmos de crecemento e de produto real por habitante, se amplía 

enormemente durante eses anos. Non se esaxera, por conseguinte, cando se sitúa nese decenio dos anos corenta a pasaxe máis 

negativa da nosa historia económica e contemporánea, coa cruenta eliminación dos partidos políticos e organizacións de clase, 

con ríxida disciplina laboral e drástica fixación de salarios, con mutilación das liberdades individuais e a perda, nuns casos, e 

marxinación noutros, dun capital humano irrecuperable. En suma, o fracaso económico correu entón paralelo á regresión 

política e social”. 

 

Doc.3.-Decreto-Lei de 20 de xullo de 1959, coñecido como Plan de Estabilización: 

“Ao remate da Guerra de Liberación, a economía española tivo que se enfrontar co problema da súa reconstrución, que se vía 

retardada naqueles momentos pola insuficiencia dos recursos (...) como consecuencia da contenda. 

A guerra mundial e as repercusións que trouxo consigo aumentaron estas dificultades e pecharon gran parte dos mercados e 

fontes de aprovisionamento normais (...). 

Superadas aquelas circunstancias, chegou o momento de iniciar unha nova etapa que permita colocar a nosa economía nunha 

situación de máis ampla liberdade, de acordo coas obrigas asumidas por España como membro de pleno dereito da OECE. A 

maior flexibilidade económica que se establecerá gradualmente non supón en ningún caso que o Estado abdique do dereito e da 

obriga de vixiar e fomentar o desenvolvemento económico do país”. 

 

Doc.4.-O Seat 600, un dos emblemas do “desarrollismo”: 

 
 

 

 

 

 

 

Doc.5.-Emigración exterior entre 1951 e 1980: 
ANOS AMERICA EUROPA 

1951-60 668.003 ----- 

1961-70 232.221 779.592 

1971-80 51.663 447.794 

 

Doc.6.-Evolución do número de turistas, 1961-1973: 

ANO Nº (MILLÓNS) 

1961 7,4 

1964 14,1 

1967 17,8 

1970 24,1 

1973 34,5 

 


