
 

 

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 a desenvolver, a situación de España durante os longos anos da 

posguerra, centrando a atención nos ámbitos político e socioeconómico, así 

como na posición do país na escea internacional. Deben ser respondidas na 

redacción as cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A instauración da ditadura franquista como resultado da guerra civil, 

salientando as súas características ideolóxicas esenciais, antidemocráticas e 

cunha vocación totalitaria. 

-A implantación dunha política económica autárquica, aludindo ás liñas e 

sectores priorizados, aos instrumentos postos ao seu servizo e ao contexto de 

miseria, escaseza e racionamento de produtos básicos en que comezou a ser 

aplicada e que marcaría a longa posguerra. 

-Unha política exterior definida inicialmente pola amizade coas potencias do 

Eixe, que deu paso ao illamento internacional logo da vitoria aliada en 1945. 

-É pertinente, pero non esixible, facer referencia tanto ao abandono da 

autarquía, simbolizado no Plano de Estabilización de 1959, como á superación 

do illamento (acordos cos Estados Unidos, Concordato, integración na ONU). 

 

OPCIÓN B 

Como tema abordado, o carácter recorrente da intromisión miltar na política 

nos séculos XIX e XX, dando resposta no seu desenvolvemento ás cuestións 

mencionadas nas orientacións: 

-As formas que adopta dita intromisión, destacando a frecuencia dos 

pronunciamentos. 

-As consecuencias da tradición intervencionista e tutelar na política española, 

con efectos que van dende simples cambios de goberno ata a guerra civil ou a 

instauración unha ditadura militar. 

-A variedade ideolóxica das intervencións políticas dos militares (como 

exemplos poden servir os momentos citados nos documentos ou calquera 

outro), sendo perceptible dende a Restauración o progresivo predominio de 

posicións reaccionarias e autoritarias 


