
 

 

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. 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

 

OPCIÓN A 

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. 

 

OPCIÓN B 

Como tema a desenvolver, a Guerra Civil dende o seu inicio en 1936 ata a vitoria franquista en 

1939, tratando na redacción as cuestións mencionadas nas orientacións: 

-O seu inicio, contextualizándoo como resultado dunha sublevación militar contra o goberno da 

Fronte Popular. 

-O conflito bélico en termos ideolóxicos, como loita antifascista ou anticomunista, segundo a 

percepción de cada bando. É pertinente aludir ás principais diferenzas políticas entre os 

contendentes en ámbitos significativos (relixioso, educativo, socioeconómico...) que xa 

marcaran a traxectoria da Segunda República. 

-A diferente evolución política das zonas republicana e “nacional”, insistindo nas disensións que 

marcaron a vida da España republicana (revolución/guerra) e o crecente protagonismo na 

mesma do PCE, así como no proceso de construción na segunda dun réxime de partido único, 

militar e caudillista, que sentaría as bases para a instauración da ditadura franquista. 

-Os factores que favoreceron a vitoria final dos sublevados, entre eles a disimetría entre apoios 

estranxeiros cos que cada bando contou. 

-A instauración dunha longa ditadura como consecuencia final da derrota da lexitimidade 

republicana. 

-As referencias á evolución estritamente bélica do conflito son pertinentes sempre que non se 

convirtan en principal fío argumental da redacción. 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 

OPCIÓN A 

 

Como tema para abordar, as orixes e a caracterización básica do franquismo, dando resposta no 

seu desenvolvemento ás cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A instauración do réxime franquista como consecuencia dun golpe militar  contra un goberno 

lexítimo e unha posterior guerra civil. 



 

-A súa caracterización como ditadura en aspectos esenciais como a represión de toda disidencia 

e a concentración de poderes na figura do caudillo. 

-Unha argumentación crítica fronte a algunhas das ideas expostas nos documentos. 

 

 

OPCIÓN B 

 

Como tema para desenvolver, os fundamentos políticos e o funcionamento do sistema da 

Restauración, tratando na redacción as cuestións mencionadas nas orientacións: 

-A implantación do sistema e a caracterización conservadora que plasma a Constitución de 

1876. 

-A dinámica da “quenda pacífica”, personificada en Cánovas e Sagasta e identificando as forzas 

políticas alternantes. 

-O caciquismo e o falseamento electoral, instrumentos que permiten a estabilidade fraudulenta 

do sistema e desprestixian progresivamente o parlamentarismo. 


