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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Zuzenketa- eta kalifikazio-irizpide espezifikoak:
1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da:
a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptuak eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p.
c. Gaia bere testuinguruan jartzea: 3 p.
2. Testu-iruzkina: 5 puntu. Testuaren kalifikazioa irizpide hauen arabera
egingo da:
a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p.
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p.
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5
p.
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko testu
horrek duen garrantzia adieraztea: 0,5 p.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
Criterios específicos de corrección y calificación:
1. Tema: 5 puntos. La calificación del tema se ajustará a los siguientes
criterios:
a. Capacidad para ajustarse a lo que se pregunta: 1 p.
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario específico: 1 p.
c. Contextualización del tema: 3 p.
2. Comentario de texto: 5 puntos. La calificación del texto se ajustará a los
siguientes criterios :
a. Localización del texto (tipo de texto, autor, destinatarios, época):
0,5 p.
b. Análisis del texto: resalta las ideas fundamentales del texto: 1,5 p.
c. Contextualización: encuadra el texto en su proceso histórico:
2,5 p.
d. Importancia del texto: destaca su importancia para comprender el
período histórico en el que está inscrito: 0,5 p.
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A AUKERA
GAIA: DIKTADURA FRANKISTA EUSKAL HERRIAN (1939-1975)
TESTU-IRUZKINA: PERSIARREN MANIFESTUA (1814-04-12)
JAUNA:
Antzinako persiarren ohitura zen erregea hil ondoren anarkiaz beteriko bost
egun igarotzea, hilketa, lapurreta eta beste hainbat zorigaiztoren esperientziak
ondorengoarekiko leialagoak izatera behartu zitzan. Espainia Berorren
Maiaestateari hala izateko ez zuen behar halako saiakuntzarik zure
gatibutasunak iraun duen sei urteetan. Berorren Maiestatea arbasoen tronura
itzulita ikusteaz pozten diren espainiarretatik, begirunezko adierazpen hau
Espainiako ordezkari-izaerarekin sinatzen dutenak dira (…).
Monarkia absolutua (…) arrazoiaren eta adimenaren lana da: jainkoaren
legearen, justiziaren eta estatuko funtsezko legeen mende dago: konkistaeskubidearen bitartez edo euren erregeak aukeratu zituzten lehen gizakien
borondatezko menekotasunaren bitartez ezarri zen. Horregatik, subirano
absolutuak ez du ahalmenik bere agintea arrazoirik gabe erabiltzeko (jainkoak
berak ere eduki nahi izan ez zuen eskubidea); horregatik zen beharrezkoa
botere subiranoa absolutua izatea, bere mendekoei denen interesekoa zaintzen
duena agintzeko eta hori nahi ez dutenak obeditzera behartzeko (…).
Eskatu behar dugun erremedioa, gure botoak, eta gure probintzienak,
paperean jarriz, Espainiako lege, foru, usadio eta ohituren araberakoa da. (…)
Xede horrekin bil daitezela Gorteak handitasunez eta antzinakoak egin ziren
bezala (…): bertan behera utz daitezela Konstituzioaren ondorioak eta Cadizen
xedatutako dekretuak eta Gorte berriek kontuan har ditzatela haren
deuseztasuna, injustizia eta desegokitasunak (...).
Madrilen, 1814ko apirilaren 12an.
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B AUKERA
GAIA: ERRESTAURAZIOKO SISTEMA POLITIKOA (1875-1923)
TESTU-IRUZKINA: BIZKAIAN ETA GIPUZKOAN KONTZERTU
EKONOMIKOAK EZEZTATZEKO LEGE-DEKRETUA (1937-06-23)
Euskal Herriko probintzietan ekonomia arloan indarrean dagoen sistema
itunduak pribilegio nabarmena du araubide erkideari lotutako gainerako lurralde
nazionalarekiko, baina ez probintzia horietako Aldundiek arlo horretan duten
autonomia zabalagatik bakarrik, probintzia horietako zergapekoak karga
publikoak altxatzeko egin behar duten ahalegin txikiagoagatik baizik (...).
Kontzertua mesedegarri izan zuten askok ahaztu egin zuten botere publikoak
eman zien zarrastelkeria eta, Gipuzkoan eta Bizkaian, armak hartu zituzten
uztailaren 17an abiarazitako Mugimendu Nazionalaren aurka eta traizioz
erantzun zioten salbuespenezko eskuzabaltasunari (...).
Zerga- eta administrazio-araubidearen berezitasunak bere izaera nazionala
eta Aberriaren patu komunarekiko atxikipenaren suhartasuna gero eta gehiago
goraipatzeko balio izan du hainbat probintziatan; esaterako, Nafarroa txit
leialean. Beste batzuetan, aldiz, Espainiaren aurkako politika baldarra egiteko
balio izan du, eta zirkunstantzia horrek (…), kalte larriak eragiteko tresna gisa
erabili zuten sistemari amaiera jartzera behartzen du.
Gogoeta beren arabera, Arabako probintzian gaur egun indarrean dagoen
sistemak jarraitu egin behar du (…).
Horren kariaz, honako hau xedatzen dut:
Lehen artikulua. Datorren uztailaren batetik aurrera, estatuko kontribuzio,
errenta eta zerga arrunt eta berezi guztien kudeaketa eta bilketa Gipuzkoa eta
Bizkaia probintzietan egingo da, indarrean dagoen araubide erkidearen arabera
(…). Beraz, indargabetuta geratuko da lehen adierazitako datatik aurrera
ekonomia arloan Aldundiekin itundutako eta gaur egun indarrean zegoen
araubidea.
Burgosen, mila bederatziehun eta hogeita hamazazpiko ekainaren hogeita
hiruan.
Francisco Franco
Boletín Oficial del Estado, 1937ko ekainaren 24koa.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

ESPAINIAKO HISTORIA / HISTORIA DE ESPAÑA
Ebaluazio-irizpideak

Criterios de evaluación

1. Espainiaren historia eta euskal historia
garaikidea osatzen duten prozesu
azpimarragarrienak ezagutzea, eta
gertaera politiko, ekonomiko, sozial eta
kulturalen
arteko
erlazioak
identifikatzea.
2. Prozesu historikoetan gauza batzuk
zergatik aldatzen diren eta beste
batzuek
zergatik
irauten
duten
azaltzen duten faktoreak ulertzea, eta
gizarte-gertaerei lotutako kausalitateaniztasunaz ohartzea.
3. Oinarrizko kontzeptu eta termino
historikoak ulertzea eta egokiro
erabiltzea.
4. Ikasgaiaren edukiak egokitasunez
adieraztea eta jakinaraztea.

1. Conocer los procesos más relevantes
que configuran la historia española y
vasca contemporánea, identificando
las interrelaciones entre hechos
políticos, económicos, sociales y
culturales.
2. Comprender los factores que explican
los cambios y las permanencias que
se dan en el proceso histórico,
reconociendo la causalidad múltiple
que comportan los hechos sociales.

Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide
espezifikoak

Criterios específicos de corrección y
calificación

1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez 5
puntu balioko dute; beraz, azken nota 0
eta 10 punturen artean egongo da.

1. Tanto el tema como el comentario de
texto se puntuará hasta un máximo de
cinco puntos, con lo que la nota final
podrá oscilar entre 0 y 10 puntos.

2. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen
arabera egingo da:
a. Galdetzen
denari
egokitzeko
gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa
ondo erabiltzea: 1 p.
c. Gaia bere testuinguruan jartzea
(beste
gertakizun sinkroniko
batzuekin erlazionatzea): 3 p.

2. La calificación del tema se ajustará a
los siguientes criterios:
a. Capacidad para ajustarse a lo que
se pregunta: 1 p.
b. Uso adecuado de los conceptos y
vocabulario específico: 1 p.
c. Contextualización
del
tema
(relación
con
otros
acontecimientos sincrónicos): 3 p.

3. Testu-iruzkinerako
a. Testuaren kokapena (testu mota,
egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p.
b. Testuaren
analisia:
testuaren
oinarrizko ideiak nabarmentzea:
1,5 p.
c. Testuinguruan jartzea: testua bere
prozesu
historikoan
ezartzea:
2,5 p.
d. Testuaren garrantzia: kokatzen
den aldi historikoa ulertzeko, testu
horrek duen garrantzia adieraztea:
0,5 p.

3. Para el comentario de texto
a. Localización del texto (tipo de
texto, autor, destinatarios, época):
0,5 p.
b. Análisis del texto: resalta las ideas
fundamentales del texto: 1,5 p.
c. Contextualización: encuadra el
texto en su proceso histórico:
2.5 p.
d. Importancia del texto: destaca su
importancia para comprender el
período histórico en el que está
inscrito: 0,5 p.

3. Comprender y utilizar adecuadamente
los conceptos y términos históricos
básicos.
4. Expresar y comunicar los contenidos
de la materia de forma adecuada.

