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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:
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1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifizazioa 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: 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.
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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: LANGILEEN MUGIMENDUA
HERRIAN (1890-1923)

ETA

NAZIONALISMOA

EUSKAL

TESTU-IRUZKINA: EUROPAR MUGIMENDUAREN KONGRESUAK 118
ORDEZKARI ESPAINARREN PROPOSAMENEZ MUNICHEN HARTUTAKO
ERABAKIA (1962-06-07/08)
Europar Mugimenduaren Kongresuak, 1962ko ekainaren 7an eta 8an Munichen
bilduta, iritzi dio ezen, edozein herrialdek, Europan sartuko bada, izan atxikita
edo izan elkartze bidez, erakunde demokratikoak izan behar dituela; horrek,
Espainiaren kasuan, Gizakiaren Eskubideei buruzko Europar Konbentzioaren
eta Europako Gizarte Gutunaren arabera, hau esan nahi du:
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1. Benetan ordezkaritza bidezkoak eta demokratikoak diren erakundeak
eratzea, zeinek bermatzen baitute gobernua herritarren onespenean oinarritzen
dela.
2. Pertsonen eskubide guztiak egiazki bermatzea; bereziki, norberaren
askatasunari eta adierazpen-askatasunari buruzkoak, eta gobernuaren
zentsura ezabatzea.
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3. Erkidego naturalen izaera berezia aitortzea.

4. Askatasun sindikalak oinarri demokratikoen gainean baliatu ahal izatea eta
langileek beren oinarrizko eskubideak defendatu ahal izatea; besteak beste,
greba-eskubidearen bidez.
5. Iritzi-korronteak eta alderdi politikoak antolatzeko aukera izatea, oposizioaren
eskubideak aitortuta.
Kongresuak itxaropen sendoa du aurreko oinarri horien araberako eboluzioak
aukera emango duela Espainia Europan sartzeko, Europaren funtsezko
osagaia baita; eta adierazgarritzat dauka Kongresuan partaide izan diren
espainiar ordezkari guztiek adierazi izana seguru daudela espainiar ordezkari
gehienek nahi dutela eboluzio hori zuhurtzia politikoaren arauen arabera egitea,
egoerak aukera ematen duen bezainbesteko azkartasunarekin, denen
zintzotasunarekin eta eboluzio-prozesuaren aurretik, prozesuan bertan nahiz
prozesuaren ondoren indarkeria aktibo nahiz pasiboari uko egiteko
konpromisoarekin.
Munich (Alemaniako Errepublika Federala), 1962ko ekainaren 8a.
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B AUKERA
GAIA: TRANTSIZIOA (1975-1982): 1978KO KONSTITUZIOA ETA 1979KO
GERNIKAKO ESTATUTUA
TESTU-IRUZKINA: 1876KO UZTAILAREN 21EKO LEGEA
Alfontso XII.a jainkoaren graziaz Espainiako errege konstituzionala denak
honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi hau jakinarazten dizue: Gorteek
honako hau agindu dutela eta nik berretsi dudala:
1. artikulua. Legeak deitutakoan arma-zerbitzura joateko eta norberaren
ondasunen proportzioan Estatuko gastuetan laguntzeko betebeharrak ezarri
dizkie Konstituzioak espainiar guztiei, eta betebehar horiek, eskubide
konstituzionalak bezala, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako biztanle guztiei
dagozkie, Nazioko gainerako biztanleei bezalaxe.
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2. artikulua. Aurreko artikuluan xedatutakoaren kariaz, aipatutako hiru
probintziak behartuta daude (…), armadako soldadualdi arrunt eta berezien
kasuan, Legeen arabera dagokien gizonezko-kuota aurkeztera.
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3. artikulua. Era berean, (…) Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako probintziak
behartuta daude estatuko aurrekontu orokorretan esleitutako kontribuzio,
errenta eta zerga arrunt eta bereziak ordaintzera, dagokien proportzioan, gastu
publikoetarako.
4. artikulua. Gobernuari baimena ematen zaio, dagokion egunean Gorteei berri
emanez eta 1837ko irailaren 19ko eta 1841eko abuztuaren 16ko legeak eta
urte bereko urriaren 29ko dekretua kontuan hartuz, Araba, Gipuzkoa eta
Bizkaiko probintzien onespenarekin, eta egokitzat jotzen badu, haien lehengo
foru-araubidean behar diren erreforma guztiak onar ditzan, euskal herrien
ongizaterako nahiz nazioaren gobernu onerako eta segurtasunerako
beharrezkoak badira.
Jauregian, 1876ko uztailaren 21ean.- Ni, Erregea.- Antonio Cánovas del
Castillo, Ministro Kontseiluko Presidentea.
Gaceta de Madrid, 1876ko uztailaren 25a.
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Ebaluazio-irizpideak
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.
Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide espezifikoak
1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez 5 puntu balioko dute; beraz, azken nota 0
eta 10 punturen artean egongo da.

15

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.
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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.
Oharrak
Ohar hauek betetzeak asko lagunduko du bigarren zuzenketa- eta erreklamazioprozesuan.
1. Bi galderetako bakoitzean izandako kalifikazioa argi eta garbi adierazi behar da
ariketan.
2. Ariketetan izandako erroreak ere adierazi behar dira eta, egoki joz gero,
aplikatutako balorazioaren irizpideen azalpen labur bat ere emango da.

