
 
 

  

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 que abordar, as relacións Igrexa-Estado como un asunto recorrente na España contemporánea. Débese dar 

resposta ás cuestións formuladas nas orientacións: 

-O carácter cambiante da relación en función da maior ou menor sintonía política entre as dúas partes. 

-A desamortización de Mendizábal entendida como ruptura co Antigo Réxime neste ámbito, comentando a perda de 

poder económico e político que implica para a Igrexa e a confrontación entre esta e o novo Estado liberal. 

-A Constitución de 1845, que -seguida polo Concordato de 1851- mostra a reconciliación entre Estado e Igrexa 

posibilitada pola hexemonía do moderantismo durante o reinado de Isabel II. 

-A instauración dun Estado laico en 1931, non aceptado pola Igrexa e –xunto coas reformas noutros ámbitos– factor 

explicativo da súa postura a prol dos sublevados en 1936, e do protagonismo que a Igrexa terá na conformación do 

franquismo. 

OPCIÓN B 

Como tema que abordar, a evolución da política económica durante o franquismo, así como dos seus resultados, 

caracterizando basicamente as dúas etapas e integrando na redacción a resposta ás cuestións mencionadas nas 

orientacións: 

-A etapa de autarquía, que debe ser contextualizada (posguerra, illamento internacional...) e tratada nos seus obxectivos 

e resultados, mencionando os sectores considerados estratéxicos. 

-A etapa “desarrollista”: as razóns do cambio, os seus obxectivos e as bases do crecemento económico dos anos sesenta 

(emigración, turismo, investimentos estranxeiros...). 

Deben ser valoradas as referencias concretas a instrumentos políticos, lexislativos ou institucionais que se realizan en 

cada etapa (INI, Plan de Estabilización, Planes de Desarrollo...). 
 

 

 

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 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 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, débense tratar as 

seguintes: 

-Caracterización da 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. 



 
 

  

Valoraranse aportacións específicas 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. 

OPCIÓN B 

Como tema a abordar, a evolución do movemento obreiro dende as súas orixes ata a crise da Restauración, dando 

resposta no seu desenvolvemento ás cuestións mencionadas nas orientacións: 

-As razóns derivadas da nova conflitividade social entre burguesía e clase obreira que o avance da industrialización 

propicia. 

-As reivindicacións obreiras nos ámbitos sociolaboral (condicións de traballo, dereito de asociación, xornada, traballo 

feminino e infantil, salarios...) e político, destacando neste último o papel da conflitividade obreira na crise da 

Restauración. 

-A evolución das formas de loita e organización obreira: ludismo, asociacionismo, internacionalismo, sindicalismo. 

-A caracterización das principais organizacións de traballadores (UGT, CNT), destacando o protagonismo do 

anarquismo e do socialismo como tendencias ideolóxicas predominantes no movemento obreiro. 
 


