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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bat erantzun behar duzu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Zuzenketa eta kalifikazio irizpide espezifikoak:
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1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifizazioa 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 kalifizazioa 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: ANTZINAKO ERREGIMENAREN KRISIALDIA (1808-1814):
CADIZKO GORTEAK ETA 1812KO KONSTITUZIOA
TESTU-IRUZKINA: BAIONAKO HITZARMENA (1945-03-31)
Euzkadik Frantzian dituen erakunde politiko eta sindikalek, Euzkadiko Gobernuarekin
batuta Francok bideratutako mugimendu iraultzailearen aurka heroikoki borrokatu
zirenek, honako hau adierazi nahi dute, etorkizuneko berezitasun ideologikoei uko
egin gabe:
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1. Altxamendu militarra zela-eta, indarrak batu zituztela 1936ko uztailaren 18an
abiarazitako ekintza gauzatzeko, eta batura hori berretsi egin dutela. Batura hura era
organikoan islatuta geratu zen 1936ko urriaren 7an, Euzkadiko Gobernua osatu
zenean, Errepublikako Gorteek bozkatutako Estatutuaren arabera. Gobernu haren
lehendakaria José Antonio Agirre jaun txit gorena da.
2. Gobernu horretan konfiantza osoa dutela eta beharrezko laguntza eskainiko diotela,
euskal herriaren bidezko ordezkari gisa, haien helburu politiko eta sozialak jasotzen
baditu, betiere.
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3. Normaltasun demokratikoa berriz ezarritakoan, euskal herriak askatasunez
adieraziko dituen nahiak errespetatu eta defendatuko dituztela.
4. Euzkadiko Gobernuak egin beharreko lana aholkatu, prestatu eta babestuko duen
erakunde aholku-emailea eratuko dutela, gerraren ondorioz haiek euskal lurraldetik
kanporatu dituen demokraziaren aurkako erregimena desagertzean. Erakunde horren
funtzionamendua araudi egoki baten bidez arautuko da.
5. Penintsulako herri, alderdi politiko eta erakunde sindikal guztiekin batera borrokan
jarraituko dutela, Francoren gobernuaren, Falangearen eta beste edozein diktaduraerregimenen aurka, baita demokraziaren kontrako eta monarkiaren aldeko beste
mugimendu guztien aurka ere.
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B AUKERA
GAIA: BIGARREN ERREPUBLIKA ETA GERRA ZIBILA EUSKAL
HERRIAN (1931-1939)
TESTU-IRUZKINA: MENDIZABALEN DESAMORTIZAZIO DEKRETUA
(1836-02-21)
BERORREN
AZALPENA

MAIESTATE

ERREGINA

GOBERNADOREARI

EMANDAKO

14

Anderea: Nazioaren jabego bihurtu diren ondasunak saltzea ez da emandako hitza
betetzea eta errenten produktuaren amortizazio berdinaren bitartez zor nazionalari
berme positiboa ematea soilik; zorion publikoaren iturri oparoa irekitzea da; hildako
aberastasuna berpiztea da; industriako eta zirkulazioko kanaletako oztopoak kentzea
da; herrialdeari bertako gauza guztiekiko maitasun natural eta sutsua itsastea da;
aberria zabaltzea eta aberriarekin bat egiteko lotura berri eta sendoak sortzea da;
azken batean, ordenaren eta askatasunaren ikurra den Isabel II.aren tronu
gorenarekin identifikatzea da. Ez da, Andere hori, merkataritzako espekulazio hotza,
ezta kreditu-eragiketa ere (...); animazio, bizi eta zorioneko elementua da
Espainiarako. Horrela azaldu badezaket, haren pizkunde politikorako osagarria da.
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Nazioak dagoeneko eskuratuak dituen ondasunen salmenta egiteko eta bere
emaitza materialerako Berorren Maiestatearen onespen agurgarriaren pean jartzeko
ohorea izango dudan dekretuak zor publiko handiaren kopurua murrizteko onura
sortu behar du, eta beharrezkoa da bai bere joeran, bai bere helburuan eta bai
emaitza hura lortzeko erabiliko dituen bitartekoetan, jabe-familia oparoa sortzeko goimailako ideian lotzea eta berarekin bat egitea, eta haren gozamenak eta existentzia
batez ere goi-mailako gure instituzioen erabateko garaipenean bermatzea.
Gaceta de Madrid, 1836ko otsailaren 21a.
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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
kausalitate-aniztasunaz
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
espezifikoak

irizpide

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

