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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: testuari dagokion aldi historikoa ulertzeko testu
horrek duen garrantzia nabarmentzea: 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: LANGILEEN MUGIMENDUA
EUSKAL HERRIAN (1890-1923).

ETA

NAZIONALISMOA

TESTU-IRUZKINA: ERANTZUKIZUN POLITIKOEN LEGEA (193902-09)
(…) Gobernuak (…) uste du unea iritsi dela Erantzukizun Politikoen Lege bat
emateko, balioko duena beren egite edo ez-egite larriekin matxinada gorria
gorpuzten lagundu zutenek alde horretatik dituzten erruak garbitzeko (…)
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Zigorrak ezartzeaz arduratuko diren auzitegietako kideak Armadaren,
Magistraturaren eta Falange Española Tradicionalista y de las JONSen
ordezkariak izango dira (…)
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1 art. Erantzule politiko deklaratzen dira 1934ko urriaren 1etik 1936ko uztailaren
18ra bitarte Espainiari jasanarazi zitzaion era guztietako subertsioa eragiten
edo areagotzen lagundu zuten pertsona fisikoak nahiz pertsona juridikoak, eta
orobat bigarren data horretatik aurrera, beren egintza batzuekin edo gelditasun
larriarekin, Mugimendu Nazionalaren kontra aritu direnak edo daudenak.
2. art. Aurreko deklarazioaren ondorioz (…) legez kanpo gelditzen dira 1936ko
otsailaren 16an egindako hauteskundeen deialdia egin zenez geroztik Fronte
Popularra osatu duten alderdi edo talde politiko eta sozial guztiak, eta orobat
harekin bat egin duten edo atxiki zaizkion alderdi eta taldeak hori egin izan
hutsagatik, erakunde separatistak eta Mugimendu Nazionalaren Garaipenari
kontra egin dioten guztiak.
3. art. Legez kanpo deklaratutako alderdi, talde eta erakundeek osotara galduko
dituzte era guztietako eskubideak eta ondasun guztiak.
Boletín Oficial del Estado, 1939ko otsailaren 13a.
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B AUKERA
GAIA: TRANTSIZIOA (1975-1982): 1978KO KONSTITUZIOA ETA
1979KO GERNIKAKO ESTATUTUA
TESTU-IRUZKINA: 1839KO URRIAREN 25EKO LEGEA
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Isabel II.a jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren Konstituzioaz
Espainiako Erregina denak eta, haren adingabetasunean, haren Ama
Agurgarria den Maria Kristina Borboikoa Erregina alargunak, Erresumako
Erregina Gobernatzaileak, honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi hau
jakinarazten dizue: Gorteek honako hau agindu dutela eta nik berretsi dudala:
1. art. Euskal probintzietako eta Nafarroako foruak berresten dira; nolanahi ere,
monarkiaren batasun konstituzionala beteko da.
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2. art. Gobernuak, aukera izan bezain laster eta Euskal probintziei eta
Nafarroari entzun ondoren, lehen aipatutako foruetan haien interesa
aldarrikatzen duen nahitaezko aldaketa proposatuko dio Gorteei, nazioaren eta
Monarkiaren Konstituzioaren interes orokorrarekin bat eginez eta, aldi baterako
eta lehen adierazitako moduan eta zentzuan, sor litezkeen zalantzak eta
eragozpenak ebatziz eta Gorteei horren berri emanez.
Ni, Erregina Gobernatzailea.- Erreginak eskuz sinatua – Jauregian, 1839ko
urriaren 25ean.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

ESPAINIAKO HISTORIA
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.

20

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.

