
 

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, a evolución política durante o Sexenio Democrático, dando resposta no seu 

desenvolvemento ás cuestións mencionadas nas orientacións: 

-As circunstancias do pronunciamento (crise política, económica e conflitividade social), as forzas que o 

apoiaron e os obxectivos democratizadores deste (Doc.1). 

-As características básicas do novo réxime, que a Constitución de 1869 (Doc.2) amosa, salientando o seu 

carácter monárquico e a universalización do sufraxio masculino. 

-A monarquía constitucional e as razóns do seu fracaso (Doc.3), vinculadas esencialmente á deterioración 

da situación política e ao avance do republicanismo. 

-A instauración da I República e o proxecto federal (Doc.4), caracterizándoo no esencial. 

-Os principais problemas que impediron a consolidación da República (tensións entre federais e unitarios, 

cantonalismo…). 

-É pertinente, pero non esixible, aludir á nova intervención militar que porá fin ao Sexenio e posibilitará a 

primeira Restauración borbónica. 
 

OPCIÓN B 

Como tema desenvolvido, a instauración e institucionalización da ditadura franquista, tratando na 

redacción as cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A instauración do franquismo como resultado da Guerra Civil, salientando a súa vocación 

antidemocrática e totalitaria e o seu carácter de reacción fronte ao réxime anterior (Doc.1). 

-A represión do sindicalismo de clase e a posta en marcha dun sindicalismo corporativo “vertical” 

(Doc.2). 

-Un falso parlamentarismo (Doc.3) que non evita a permanencia da concentración de poder na figura do 

Caudillo. 

-A lealdade ao Xefe do Estado (Doc.4) e aos principios do Movimiento, que supón unha forte limitación 

dos dereitos civís e a liquidación das liberdades políticas. 

-As institucións e grupos políticos, sociais e económicos nos que se apoiou a institucionalización do 

réxime (Doc.5). 

-É pertinente que aparezan referencias a asuntos que, non sendo especificamente citados nos documentos, 

forman tamén parte do proceso de instauración da ditadura: outras medidas lexislativas, represión da 

oposición... 
 

 

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 abordado, a oposición ao réxime franquista, instaurado como consecuencia da vitoria na Guerra 

Civil, dando resposta no seu desenvolvemento ás cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A evolución cronolóxica dos movementos de oposición en función dos diferentes contextos, dende a 

posguerra ata os preludios da transición democrática. 



 

-As formas de organización, resistencia e loita, dende a guerrilla dos anos de posguerra ata a articulación 

clandestina ou no exilio de diversas forzas políticas. 

-A diversidade dos ámbitos nos que se manifestou a oposición: estudantes, traballadores, partidos políticos… 

-As liñas políticas inspiradoras e condutoras da oposición, destacando o protagonismo no interior do PCE. 
 

 

OPCIÓN B 

 

Como tema desenvolto, a crise da Restauración, enmarcada entre finais do século XIX e o pronunciamento do 

xeneral Primo de Rivera en 1923. Na redacción deben ser tratadas as cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A disposición do Exército a participar e tutelar a vida política, que culmina no pronunciamento de 1923. 

-A agudización dos problemas bélicos en Marrocos, exemplificada no desastre de Annual. 

-A exasperación da crise social, coa folga de 1917 como expresión representativa desta. 

-A crise política, manifestada na inestabilidade gobernamental que reflicte a insostibilidade do modelo 

bipartidista e o crecente protagonismo de forzas políticas alleas a este (republicanas, de esquerda, 

nacionalistas…). 

-O pronunciamento de Primo de Rivera e a instauración da ditadura, como  demostración final da incapacidade 

do réxime constitucional de enfrontar eficazmente os problemas. 
 


