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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. 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, egile, 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: FORUAK ETA LIBERALISMOA: KARLISTADAK ETA
FORUAK INDARGABETZEKO PROZESUA (1833-1876).
TESTU-IRUZKINA: CLARA CAMPOAMOR DIPUTATUAK GORTE
KONSTITUZIOGILEETAN EMANDAKO HITZALDIA (1931-09-01)
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Utz iezaiozue emakumeari den bezalakoa agertzen, hura ezagutu eta
epaitzeko; errespeta ezazue gizaki izateagatik duen eskubidea; (…) eta baldin
eskubide konstituziogilea, herri zibilizatuen arau juridiko gisa, gero eta hurbilago
badago askatasunaren kontzeptutik, ez iezaguzue arrazoitzat aipa izaki
desberdinen arteko desberdintasunaren printzipio aristoteliko zaharkitua (…).
Utz iezaiozue emakumeari Zuzenbidean aritzen, hasieran hanka-sartzeak eta
zalantzak izanda ere, horrela bakarrik heziko baita hartan.
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(…) Konstituzio honen garaia eta espiritua kontuan hartuta, oso poztu nau
pentsatzeak mundu zibilizatuko orain arteko konstituziorik onena, libreena eta
aurreratuena izango dela. Eta pentsatu dut, halaber, Errepublika ezarri eta
hamabost egunera behin-behineko Gobernuaren dekretuak monarkiako hogei
mendek aitortu ez ziotena aitortuko diola emakumeari. Uste dut hau izango dela
emakumearen [sufragio] eskubidea onartuko duen lehen latindar herrialdea;
lehen aldiz entzungo da latindar ganbera batean emakumearen ahotsa,
emakumea bera bezain xumea, baina egiaren haizeak ekarri nahi dizkiguna;
eta harro-harro sentitzen naiz, nire Espainia izango baita emakumearen
askatasunaren bandera jasoko duen herrialdea (…). Eta honela diotsuet,
legegile jaunak: (…) ez ezazue onar beste latindar nazio batek, datozen
egunetan, guk baino lehenago ezartzea bere Konstituzioaren buruan
emakumearen askatasuna, zuen kidearen askatasuna.
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española,
1931ko irailaren 1eko saioa.
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B AUKERA
GAIA: ESTATU FRANKISTAREN SORRERA (1939-1959).
TESTU-IRUZKINA:
ESTATUTUAK (1894)

EUSKELDUN

BATZOKIJAREN

1. artikulua: Euskeldun Batzokija izenarekin sortzen da Bilboko hirian aisiarako
zentro bat, helburu duena (…) Bizkaiko Jaun Goikua eta Lagi-Zarra goiburuan
jasotako doktrinen jarraitzaile diren herritarren arteko batasun- eta
adiskidetasun-loturak sortzea.
2. artikulua: Behin Bizkaiko Elkarte Nagusia sortzen denean, Bizkai-Batzar
deituko dena eta Arana eta Goiri´tar Sabinok idatzitako estatutuak izango
dituena, Euskeldun Batzokija haren mende geratuko da (…).
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3. artikulua: Jaungoikua. Bizkaia katolikoa, apostolikoa eta erromatarra izango
da bere barruko bizitzako adierazpen guztietan eta gainerako herriekiko
harremanetan.
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4. artikulua: Lagizarra. Bizkaia askatasunez birsortuko da. Bere lege
tradizionaletan, foruetan, jasotako funtsezkoena osotasunean berrezarriko du.
Gure arbasoen usadio eta ohitura onak berrezarriko ditu. Euskal arrazako
familiez osatuko da gehienbat, erabat ez bada. Euskara izendatuko du
hizkuntza ofizialtzat.
5. artikulua: Eta. Ordena erlijiosoaren eta politikoaren eta gauza jainkotiarren
eta gizatiarren arteko harmonia perfektuaren eta adostasunaren gainean
ezarriko da Bizkaia.
6. artikulua: Jaungoikua eta Lagizarra bereiztea. Ordena erlijiosoaren eta
politikoaren, eklesiastikoaren eta zibilaren arteko bereizketa argi eta
nabarmenaren gainean ezarriko da Bizkaia.
7. artikulua: Jaungoikua Lagizarraren aurretik jartzea. Politikoak erlijiosoarekiko
eta Estatuak Elizarekiko erabateko eta baldintza gabeko mendekotasunaren
gainean ezarriko da Bizkaia.
8. artikulua: Bizkaia, bere arraza, bere hizkuntza, bere fedea, bere izaera eta
bere ohiturak kontuan hartuta Araba, Nafarroa Beherea, Gipuzkoa, Lapurdi,
Nafarroa eta Zuberoaren senide izanik, sei herrialde horiekin elkartu edo
konfederatuko da Euskelerria (Euskeria) izeneko osotasuna eratzeko, baina
bere autonomia partikularra batere murriztu gabe (…).
Bizkaitarra (Bilbo), 1894-05-24.
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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.
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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.

