
HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

construc iónS de  ident idadeS 
e  c idadan íaS

4 ESO HISTORIA
TECENDO IDENTIDADES

dereitos

elaboramos o un 

libro inclusivo



ÍNDICE

 

ILUSTRACIÓN 

S. XVIII

Identidade e cidadanía son dous conceptos
que camiñan da man na historia
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contaron. Descubrimos como se foi
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Nel parecen recollidas identidades de
xénero e outras excluídas da Historia.

 

Loitas polos dereitos

laborais...por mulleres e

homes.

Galicia tamén foi

protagonista.

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

E MOVEMENTO OBREIRO

S.XIX

 

2ª METADE S. XX

Mulleres na

Ilustración...non só en

Europa!

Conquista de dereitos de

cidadanía.

Violación de dereitos...

Guerra Fría

Franquismo
 

Mobilizacións cidadás

polos dereitos na

Transición española



 

ILUSTRACIÓN 
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Conquista de dereitos de

cidadanía.



Jean-Jacques Rousseau

  1
1. A ILUSTRACIÓN

   Que é?
  
?

Foi un movemento cultural e intelectual do 
século XVIII. Foi moi activo en toda Europa. 
O seu obxectivo era pór a razón ante todos 
os problemas da vida humana e así rematar 
coa ignorancia e a superstición da igrexa. 

Inspirou profundos cambios culturais e 
sociais.

  Exercicios: 
  1. En que século foi 
a Ilustración?

  2. A que prestaban 
culto? 

SABÍAS QUE…
Características

- Defendían a idea de que a razón era a solución a 
todos os problemas.
- Promovían a educación.
- Defendían a tolerancia.
- Os burgueses colaboran cos ilustrados, xa que 
estaban de acordo coas súas ideas de reforma. 
- A difusión dos pensamentos ilustrados realizouse 
mediante a creación dunha enciclopedia de 20 
volumes onde se gardaba todo o saber que tiñan as 
persoas en diferentes campos, como ciencia, arte, 
historia…

   

Antes da ilustración xa había ideas 

ilustradas? No século XV xa se 

valoraba o pensamento humano 

coma a principal fonte do saber. 

Ademáis, aparecen no século XVII 

ideas filosóficas como o 

empirismo ou o racionalismo.
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  1 2. E AS MULLERES?
   

Foi unha amante da natureza e científica precursora da 
entomoloxía, exploradora, ilustradora científica e pintora 
alemana. Ela sobre todo pintaba flores e insectos, e motivos da 
natureza que logo vendía. Despois trasladouse a Ámsterdam, nun 
novo taller co que mantivo á sua familia (grazas aos seus 
excelentes grabados e ilustracións científicas). O seu primeiro 
libro publicado foi “A ouruga, maravillosa transformación e 
estraña alimentación floral”. Con 52 anos marchou a Surinam 
para recolectar e cultivar especímenes de flora e fauna exóticas. 
Rompedor, pois non viaxaba acompañada de ningún varón nin 
comisionada por ningunha academia. Foi idea e financiación 
propia. Como premio polas súas aportacións á entomoloxía, 9 
bolboretas, 2 vacalouras e 6 plantas levan o seu nome.

Maria Sibylla Merian

   Wang Zhenyi 王贞仪

    Foi unha famosa científica, destacando na astronomía e na 
matemática, mais tamén era poeta. En China, antigamente (e 
actualmente) había moitas tradicións que limitaban os dereitos 
da muller, os cales ela rompeu. Wang aprendeu moito da súa 
familia, sendo a súa nai poetisa, o pai médico e o avó 
astrónomo, mais superounos rapidamente. Entre algúns dos 
seus traballos, contribucións ou investigacións máis famosas 
están:

   

- O movemento de varios fenómenos celestes.

- A explicación do movemento dos equinoccios.

- A cantidade de estrelas na galaxia.

- Os eclipses solares.

   

Este último consistía en, sobre unha mesa, representar a 
Terra, e cunha lámpara o Sol. Ao outro lado da mesa poñer 
un espello (a Lúa). Despois só quedaba mover os obxectos 
tal e como se moverían na realidade, e observar.

  4. Que decisión 
rompedora tomou 

Maria Sibylla?

  3. De onde 
aprendeu Wang as 
cousas que sabía?



Coordinador: César
Redacción: todos

Deseño e Powerpoint: Gabriel e Pablo
Exercicios: César

Estructura: Gabriel
Búsqueda de información: Xavier e Martín
Síntesis de información: Pablo e Gabriel

Animacións: Pablo

https://docs.google.com/presentation/d/1yIKlX0k9XB7MizpsFni2ussBMAkxD
QcsXE5NHs7Aa7E/edit?usp=sharing
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1María Isidra Quintina de Guzmán
y de la Cerda 

María Isidra coñecida como a doutora de Alcalá, foi a primeira muller
de España en posuír o título universitario de doutora e a dignidade de
Académica Honoraria da Lingua.

Naceu o 31 de outubro de 1767 en Madrid, nunha das
familias mais poderosas e ricas do país.
Dende moi pequena gustáballe moito a literatura, ao igual
ca súa avoa, a condesa de Paredes, que era era escritora.
Dábanselle moi ben os idiomas, tiña unha memoria
prodixiosa e aprendeu tanto humanidades, ciencias e por
suposto letras.

En 1784, cando María tiña 17 anos foi nomeada socia
honoraria da Real Academia Española, onde pronunciou
un magnífco discurso, conservado ata hoxe nos arquivos
de dita institución, así como da Real Academia da
Historia.

Un ano despois, en 1785, coa autorización do rei Carlos III,
o 6 de xuño recibiu na Universidade de Alcalá o grao de
doutora e maestra na Facultade de Artes e Letras
Humanas, ademais foi nomeada cos títulos de Catedrática
Honoraria de Filosofía Moderna e Examinadora.

Para acadar estes títulos, a nova tivo que enfrontarse antes
a un complexo exame. Tivo que deixar claro os seus
coñecementos de grego, latín, francés, italiano, español,
retórica, mitoloxía, xeometría, xeografía, filosofía, lóxica,
ontosofía (sabedoría do ser), teosofía, psicoloxía, física, o
mundo animal e vexetal, o sistema do orbe e da esfera
armilar e ética.

Tamén pertenceu desde 1794 á Xunta de Damas de Honra
e Mérito obtendo a banda da Orde de damas nobres de
María Luisa.

Lamentablemente a súa vida rematou moi pronto, cando
tiña 35 anos, xa que dende pequena tivo unha saúde moi
fráxil.

No seu honor encóntrase o Premio de
Investigación María Isidra de Guzmán,
o convoca bienalmente o concello de
Alcalá en conmemoración do día no
que unha muller consegue por
primeira vez un doctorado es España.
O seu obxectivo é apoiar e espallar os
estudios científicos universitarios sobre
as mulleres, reañizados por
investigadores universitarios.

Escanea o qr e accede ao
discurso

sabías que...



                                                    MUJERES EN EL S.XVIII 

SOPHIE GERMAIN (1776-1831) fue una matemática y física francesa. Participó en la teoría de 

elasticidad e hizo importantes contribuciones a la teoría de números. Uno de sus trabajos más 

importantes fue el estudio de los actualmente conocidos números primos. 

.1. VIDA Y HISTORIA DE SOPHIE GERMAIN 

Su interés por las matemáticas comenzó cuando tenía 13 años, después de leer la Historia de 

las Matemáticas de Jean-Baptiste Montucla. Quedo tan conmovida por el efecto de la 

Matemática, que decidió dedicarse a ello. Aunque sus padres no estuvieran muy de acuerdo 

con su decisión, le pusieron muchos obstáculos para que no puedo era hacerlo, pero al final 

dejaron que siguiera estudiando. 

 

Durante 1804 y 1809 le mostraba por escrito a Gauss sus investigaciones, ella seguía firmando 

como “Le Blanc” porque el hecho de ser una mujer erudita no estaba bien visto. 

En el momento en el que Gauss conoció la identidad de Sophia, elogia su genio y talento. Ella 

le escribe su resultado más importante sobre la teoría de números, pero el nunca llegó a 

responder a esa carta.  

La Academia de las Ciencias de París ofrecía un premio al mejor trabajo en ciencias físicas y 

matemáticas, en 1809 el tema fue obtener una teoría matemática sobre las superficies 

elásticas de Ernest Chladni. Los candidatos que se presentaran tenían dos años para hacerlo y 

era de forma anónima. Sophia se empezó a interesar en esa convocatoria, dejó la Teoría de 

Números y comenzó sus investigaciones en física-matemática. Presentó tres memorias 

sucesivas en 1811,1813 y 1815, en 1816 consiguió el “Grand Prix” de la Academia. Mucha 

gente se reunió para ver a la “mujer matemática” pero ella no asistió a la ceremonia de 

entrega. A partir de ahí empezó a ser respetada y consiguió reconocimiento, le ayudó mucho 

su amistad con Jean-Bapsite Joseph Fourier, asistía a las sesiones de la Academia de Ciencias, 

siendo así la primera mujer, no siendo esposa de académico, en ir. Continuó sus 

investigaciones sobre la Teoría de Números y en 1819 volvió la correspondencia con Gauss 

sobre el tema. 

 En 1831 murió por cáncer de pecho, a sus 55 años de edad.  

Se fundó la Escuela Politécnica de París en 1775, en 

la cual no se aceptaban mujeres, en esa época 

Sophia tenía 19 años. No podía estudiar en aquella 

escuela, pero conseguía apuntes de algunos cursos. 

Al final del curso los estudiantes presentaban sus 

investigaciones, Sophia presento uno pero 

firmándolo a nombre de Antoine-Auguste Le Blanc, 

que fue estudiante de la escuela. Joseph Louis 

Lagrange quedó sorprendido al ver esa investigación 

y quiso conocer al autor. Lagrange al saber que tomó 

una identidad falsa no le disgusto, si no que la 

felicitó, la apoyo y la animó para seguir estudiando. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

.1. ¿Como empezó Sophie a tener reconocimiento? 



Sus investigaciones en teoría de la elasticidad comienzan a partir 

de 1809 cuando la Academia de Ciencias de París propone como 

tema, para obtener el premio extraordinario de la Academia: 

“Donner la théorie mathématique des surfaces élastiques et la 

comparer à l’expérience”. Pierre Simon Laplace (1749-1827) que 

organizó este concurso, esperaba poder establecer la reputación 

de su protegido Siméon Denis Poisson (1781-1840). Pero Poisson 

no participó. 

.2. TRABAJOS Y OBRAS . TEORÍAS DE LOS NÚMEROS 

Sus primeros trabajos en teoría de números los conocemos a través de su correspondencia con 

Gauss. En noviembre de 1804 está fechada la primera carta. En 1808 comunicó a Gauss su más 

brillante descubrimiento en teoría de números el cual decía: 

Si x, y, z son números enteros, tales que x5+y5+z5=0, entonces, al menos uno de los números 

x, y o z debe ser divisible por 5.  

Más tarde generalizó este resultado en el teorema que hoy lleva su nombre. El teorema de 

Germain fue un paso importante para demostrar el último teorema de Fermat. A partir de 

entonces, la demostración se dividió en dos casos: el primero consistía en probarlo cuando 

ninguno de los números x, y, z es divisible por n, y el segundo cuando uno sólo de los tres 

números es divisible por n. Además, con esta clasificación, el primer caso del teorema de 

Fermat para n=5 quedaba probado. En 1825 Legendre y Dirichlet completaron la demostración 

para n=5 en el segundo caso. 

 El teorema de Sophie Germain demuestra que si n es un número primo tal que 2n+1 es primo, 

entonces el primer caso del teorema de Fermat es verdadero. 

Sophie no retomó la Teoría de números hasta 1819. Utilizando sus resultados anteriores llegó 

a demostrar que para todo número primo menos que 100, y por lo tanto para todo número 

menor que 100, no existe solución a la ecuación de Fermat cuando x, y, z no son divisibles por 

n. 

Las investigaciones de Sophie, en teoría de números, sólo serán conocidas porque Legendre las 

menciona en un artículo de 1823 que apareció en las Mémoires de l’Académie des Sciences en 

1827, y en su Théorie des Nombres que se publicó en 1830. Una de las versiones más 

completas de su trabajo sobre la conjetura de Fermat es un manuscrito titulado 

“Observaciones sobre la imposibilidad de satisfacer la ecuación: xn+yn=zn”, que se conserva 

en la Biblioteca Moreniana de Florencia. 

.2.1 TEORÍA DE LA ELASTICIDAD 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

.2. ¿En que 2 casos se dividió la demostración del teorema? 



COMPONENTES DEL GRUPO Y TRABAJO REALIZADO: 

RITA RAMOS PÉREZ – Realización y distribución del diseño del trabajo en word 

LIDIA SANDÁ ÁLVAREZ – CORDINADORA- Búsqueda y redacción de los trabajos y obras. 

MARÍA ÍSCAR GARCÍA- Búsqueda y redacción de la vida y historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS MULLERES NA ILUSTRACIÓN 
MADAME DE STAËL 

 

Madame de Staël foi unha escritora, filósofa e tertuliana francesa de orixe xenebrina. 
Naceu o 23 de abril de 1766 en París, Francia. 

Educada pola súa nai e filla dun banqueiro suízo, 

recibiu unha educación oposta ao sistema de 

Rousseau, que consideraba que o desenvolvemento 

das ideas chegaba a partir dos sentidos. 

Con só 14 anos xa sabía latín e inglés. Frecuentaba 

moito o teatro, e tiña o seu propio grupo de hóspedes 

cos que conversar no salón da súa nai, quen foi 

responsable da súa educación. 

En 1786, obrigada pola súa familia, casouse con Staël-

Holstein, embaixador de Suecia e dezasete anos 

maior que ela. Ese mesmo día cambiaría o seu nome converténdose así en Germaine 

de Staël. 

O matrimonio tivo catro fillos, mais o seu matrimonio non foi por amor e nin foi feliz, polo 

que intentou atopar a felicidade fóra do fogar conxugal. 

Durante a revolución francesa defendeu a idea dunha monarquía constitucional como 

a inglesa, a cal ela vía como un exemplo a seguir de liberdade. Este ideais políticos que 

contrastaban cos dos partidarios republicanos e 

absolutistas a levarían a ter que exiliarse en 1793 a 

Inglaterra. Dende entón a súa vida estaría marcada en 

gran parte polo exilio. 

Regresaría a Francia tras darse de conta da caída de 

Robespierre, unha vez instalada en Francia publicaría 

“Reflexiones sobre o proceso da Raíña”, unha alegación 

en defensa da raíña María Antonieta onde denuncia as 

miserias da condición feminina. Tamén decide publicar 

as súas primeiras obras, rexeitando por unha parte o 

marabillo e alegórico dos vello contadores de historias, 

así como a novela histórica e a antiga decoración, 

poñendo en escena de maneira moderna en relación a 

época dos personaxes e as condicións sociais do seu 

tempo. 



 A chegada de Napoleón a 

política foi nun principio 

recibida con moito entusiasmo 

por ela, dende que se 

entrevistou con el o viu como un 

liberal destinado a facer triunfar 

el ideal verdadeiro de la 

revolución, pero perdería as 

súas ilusións tras o Golpe de 

Estado do 18 de Brumario e a 

promulgación da Constitución 

do ano VIII. A firma co 

Concordato de Roma desataría 

a súa ira, que se plasmarían en 

manobras ás agachadas do 

emperador. Este a obrigaría a 

ser desterrada. 

Separouse do seu primeiro marido en 1800, enviuvou en 1802, e volveu a casar en 1811 

con un xove oficial suízo, Albert de Rocca. Morreu en 1817 pouco despois dun ataque 

de parálise durante un baile na casa do duque Decazes.  

 

 

 

  

EXERCICIOS: 

 1.-Cantos idiomas sabía falar Madame Staël con 14 

anos?( cita os idiomas ) 

2.-A partir dos datos recollidos no libro elabora unha liña 

temporal da vida de Madame Staël: 

3.-Que influencia tivo Napoleón Bonaparte na vida de 

Madame Staël? 

4.-Que nacionalidade e profesión tiña o primeiro marido 

de Madame Staël? 

 



Loitas polos dereitos

laborais...por mulleres e

homes.
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2ª METADE S. XX

Violación de dereitos...

Guerra Fría

Franquismo
 

Mobilizacións cidadás

polos dereitos na

Transición española



A GUERRA FRÍA
 

PREGUNTAS

Chámaselle Guerra Fría ao tempo que vai entre
1945 e os primeiros anos da década dos 90. Foi un
periodo da historia contemporánea que cambiou o
equilibrio de poderes, tanto a nivel político como
económico e social, en todo o mundo, de xeito
permanente. 

 

CAUSAS:
Cando rematou a Segunda Guerra Mundial, o
mundo quedou, en certa maneira, en mans dos
aliados (Estados Unidos, a URSS, Francia, China
e Gran Bretaña, principalmente), que foran os
vencedores. Porén, estes países tiñan ideoloxías e
formas de goberno diferentes, polo que foron
xurdindo entre eles cada vez máis tensións, sobre
todo entre a Unión Soviética (e outros países
comunistas) e Estados Unidos (e outros países
capitalistas). Estamos falando dun enfrontamento,
a nivel mundial, entre dúas maneiras opostas de
ver o mundo: o comunismo e o capitalisno.

 

Investiga na rede sobre a
situación actual nas dúas
Coreas, en Vietnam ou en
Cuba e compara con como era
na Guerra Fría.
Cales foron as figuras máis
importantes da Guerra Fría?
Xustifica a túa resposta

Iósif Stalin, o "home de aceiro". Icono

do comunismo que transformou a

URSS nunha potencia mundial.



Carreira armamentística, especialmente centrada na
enerxía nuclear
Guerra de información: censura, propaganda política,
vontade de exercer un control ideolóxico sobre outros
países e a mesma sociedade, etc.
Espionaxe e contraintelixencia para sacar información
do bando inimigo. Estados Unidos: CIA. URSS: KGB.
Competencia tecnolóxica, ligada sobre todo á loita polo
control do espazo: a URSS sería a primeira en
chegar alí e EEUU levaría á primeira persoa á Lúa.

 
PRIMEIROS ENFRONTAMENTOS

O primeiro conflito deste contexto foi a división, en catro
partes, de Alemaña: o leste quedou controlado pola URSS e
o oeste por EEUU, Gran Bretaña e Francia. Mesmo
surxiu a chamada Crise de Berlín, que puxo en xogo o
control da capital; finalmente, solucionouse uns anos
despois (o 13 de agosto de 1961) construindo un muro que
separaba a parte soviética da americana.

Tamén se deron guerras subsidiarias: a URSS apoiaba aos
países árabes nas guerras de Oriente Medio contra Israel,
quen estaba apoiado por EEUU.

CARACTERÍSTICAS

 

CIA, "central intelligence agency",
servizo do goberno dos Estados
Unidos encargado de recopilar

información da política exterior.



Tras a Segunda Guerra Mundial, Corea foi repartida entre Estados
Unidos e a URSS.  A guerra de Corea enfrontou a República de
Corea (do sur; apoiada pola ONU e Estados Unidos) e a República
Popular Democrática de Corea (do norte; co apoio de China e a
URSS). O detonante da guerra foron as incursións transfronteirizas, o
cal acabou cunha invasión por parte da Corea do Norte á do sur.
Finalmente, os combates cesaron, pero nunca se chegou a unha
verdadeira paz.

AS GUERRAS SUBSIDIARIAS

Conflito diplomático entre os Estados Unidos, a
Unión Soviética e Cuba como consecuencia do
descubrimento, por parte de Estados Unidos, da
existencia de bases de misís nucleares do Exército
Soviético en Cuba. Aconteceu dende o 15 de
outubro de 1962 ata o 28 de outubro do mesmo ano
e acabou co desmantelamento das bases soviéticas e
traslado de volta á URSS.

A GUERRA DE COREA (1950-1953)

A CRISE DOS MISÍS DE CUBA

A GUERRA DE VIETNAM
Neste Estado formouse unha guerra civil pola división
ideolóxica: o sur, de corte prooccidental e o norte,
comunista. Estados Unidos interviu para frear o norte
vietnamita, apoiando ao sur con recursos. A Unión
Soviética tamén brindou axuda ao sur e finalmente saíu
gañando, debido á presión que estaban exercendo os
movementos sociais estadounidenses contra a invasión
a Vietnam e debido, sobre todo, á derrota soviética.



 ETAPAS
-A CONTENCIÓN (1947-1953)
Destácase a creación da OTAN (alianza occidental de carácter
militar), en Estados Undos créase o Plan Marshall (préstamos a
países europeos) e na URSS fórmase o Pacto de Varsovia.

  CONSECUENCIAS:
• Despois do colapso da Unión Soviética, Estados Unidos
converteuse na única superpotencia do mundo e exerceu libremente
a súa hexemonía cultural.
• O inicio do mundo hipercapitalista globalizado.
• A instauración de ditaduras e o inicio de guerras civís, en países
que foron afectados indirectamente.
• A perda de millóns de vidas humanas en conflitos subsidiarios.
• A reunificación alemá.

 
 

A xeopolítica foi clave na Guerra Fría. Esta non foi unha guerra directa,
armada, senón unha guerra ideolóxica e con conflitos nos que as
potencias participaban de maneira indirecta. O mundo estaba dividido
en dous e existía unha forte loita para ver quen era o mellor e quen tiña
máis aliados. A anexión de territorios, de países simpatizantes, de
recursos, conforman o que se lle chama xeopolítica.

SABÍAS O QUE É A XEOPOLÍTICA?

-SEGUNDA ETAPA (1953-1962)
Coa morte de Stalin ven unha crise económica na URSS, os
Estados Unidos perden a guerra de Vietnam e as tensións reláxanse
grazas ós tratados de paz e ós movementos pacifistas.
-TERCEIRA ETAPA (1962-1979)
Ocorre a gran crise do petróleo, na cal os países occidentais deixan
de importar petróleo dos árabes; o que leva a unha gran inflación e
crise económica e problemas sociais.
-FIN DA GUERRA FRÍA (1985-1991)
Na Cumbre de Malta Bush e Gorbachov asinan a fin da Guerra
Fría. A URSS desmantélase no 1991 e o muro de Berlín cae no
1989.



 

Pablo y Alejandro - Vídeo
Frida y Xavi - Información

Martín - Síntesis de Información
Xavi - Coordinar

Martín - Ser muy guapo
Tilin - Eso

Martín - Páginas
Frida - Preguntas
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España no Franquismo
Do 1939 ao 1975, España foi gobernada polo xeneral Francisco Franco (1892-
1975), tamén coñecido como o caudillo que chegou ao poder durante a Guerra
Civil española. Iniciabase entón a ditadura denominada "franquismo" en
referencia ao nome do ditador. Este réxime autoritario pasou por diversas etapas
ao longo dos anos.

6.1 Características 
Estas foron as características xerais do réxime:

Autoritarismo: concentrou nas súas mans todos
os poderes do Estado e os exerceu sen control
legal.
Réxime de partido único: Franco se
autoproclamou líder do partido Falange
Española Tradicionalista e das Xuntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista. Esta agrupación,
creada en 1937, era a única autorizada a
realizar actividades políticas.
Militarismo: consideraba que os valores e
procedementos castrenses debían dominar a
vida pública española. Por esa razón todas as
institucións civís quedaron sometidas ao poder
militar.
Nacionalismo: defendeu a idea da unidade
indisoluble da nación española, polo cal
pretendeu eliminar as diferenzas rexionais e os
particularismos culturais. Isto o levou a
perseguir aos grupos independentistas e a
prohibir o uso de linguas ata entón cooficiais,
como o catalán e o euskera.

Conservadurismo: na base do réxime de Franco atopábase unha actitude conservadora,
baseada na defensa da orde social existente e das tradicións culturais e sociais españolas.
Anticomunismo: o franquismo opúxose ás ideoloxías de esquerda e propúxose que o
comunismo non avanzase en Europa Occidental.
Catolicismo: apoiou e sostivo a relixión a católica, apostólica e romana. Con este sostén, a
Igrexa católica tomou o control de todos os asuntos culturais e educativos e estendeu a
súa influencia aos medios de comunicación.
Control e censura dos medios de comunicación: tanto as publicacións periódicas, como a
radio e a televisión eran controladas por militares adictos a Franco. Desta maneira
intentabase manipular a opinión pública suprimindo todo intento de pensamento.

6
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Culto á personalidade: o franquismo valiouse do control da prensa e a
propaganda para enaltecer a figura de Franco, a quen se cualificou
como «O caudillo», «O salvador de España», «O centinela de
Occidente», etc.
Imposición do Sindicato Vertical: Os sindicatos de clase foron
prohibidos ,sendo obligatoria a afiliación de obreiros e patróns da
mesma actividade nun único sindicato de oficio.

6.2 Contexto histórico
Para entender por que en España estalou unha guerra civil que terminou coa vitoria dos
fascistas e a súa posterior chegada ao poder, é necesario saber en que circunstancias
aconteceu isto. Estas son:

O atraso económico de España: España era un país cunha economía moi débil en
comparación coa maioría de países europeos. Esta dependía en gran medida do sector
primario e a industria estaba moi debilitadas. O bando sublevado culpou de isto a os
republicanos, aínda que a maioría dos problemas foron anteriores.
 A desigualdade social, moi prevalente en España. Había
enormes diferencias entre as clases altas e baixas, e
non existía unha clase media que funcionase como
punto de unión. Os sublevados apoiaban ás clases altas
e os republicanos ás baixas, provocando un choque
ideolóxico.
A relación entre a Igrexa e a República. A Igrexa quería
terminar coa República, xa que o goberno era ateo e
antirrelixioso. Isto fixo que tanto a xente relixiosa como
a propia Igrexa apoiasen ao bando franquista.
A inestabilidade política: Os partidos políticos eran un
caos, con numerosos cambios no goberno, e con un
aumento da violencia en todos os ámbitos políticos.
A violencia: España convertérase nun país violento,
onde levar armas era algo relativamente común, e onde
incluso os políticos falaban da necesidade da violencia
para conseguir obxectivos. Moitos deles levaban armas,
temendo un ataque en calquera momento.

cartel franquista

O medo pola instauración dun réxime socialista: Os terratenentes, altos mandos do
exército e a xerarquía eclesiástica temían que o goberno republicano intentara instaurar
un réxime socialista similar ao bolxevique.
O intento de golpe de Estado do xeneral Mola: En xullo de 1936, iniciouse en Melilla o
“Alzamiento Nacional”, promovido polo xeneral Mola. Este pensou que, grazas ao
alzamento, conseguiría dar un golpe de estado que acabaría rapidamente co réxime
republicano. Isto non foi así, xa que o goberno contaba co apoio da maior parte da
cidadanía. Este alzamento foi o detonante da Guerra Civil.
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6.3 Unha terrible posguerra
Educación e servicio m

ilitar da época 

No período da posguerra caracterízanse dificultades que siguen a todos os conflitos
bélicos, pero agravadas polo illamento que a comunidade internacional estableceu ao 

réxime de Franco. Os falanxistas dominaron os gobernos dos primeiros anos e moitos ministerios
foron dirixidos por militares.

1. Do illamento exterior ao recoñecemento internacional.
—Os anos da Segunda Guerra mundial. 1939-1945
Levou a cabo unha clara política de aproximación ás potencias fascistas. Iniciada a guerra,
España declaróuse neutral, pero cando se produciron as grandes vitorias dos países do
Eixe en 1940, pasou da neutralidade á non belixerancia. Esta situación mantiña unha
postura de amizade e colaboración coas potencias fascistas.
En 1941 Alemaña invadiu a URSS, país considerado polo franquismo como a súa antítese
ideolóxica, organizouse en España unha nova cruzada contra o comunismo a través dunha
expedición de voluntarios destinada á fronte soviética: a División Azul (pola cor simbólica
do falanxismo).
En 1943, Franco volveu declarar España neutral.
—Illamento internacional. 1945-1953
Na conferencia de Potsdam de 1945 que organizou a paz 
tras a Segunda Guerra Mundial,
Stalin intentou provocar a caída do réxime franquista, 
pero a proposta non foi aceptada
debido á actitude de Churchill. España non foi aceptada 
na ONU. Como reacción á condena
internacional produciuse a adhesión popular á persoa do 
Caudillo. En Madrid organizáronse manifestacións 
multitudinarias para protestar contra a actitude da ONU e 
de afirmación ao réxime de Franco.
Nos anos seguintes España foi expulsada de numerosos organismos internacionais. Franco
contaba con pouco apoio. Pero a situación cambiou a partir de 1947 co inicio da Guerra
Fría. As potencias occidentais buscaron o apoio de todos os países anticomunistas,
iniciándose cambios que foron acabando co illamento: Francia reabriu a fronteira, EE UU
enviou axuda económica, a ONU autorizaba os países membros a reiniciar as relacións
diplomáticas con España, o que facilitou o reingreso nos organismos internacionais dos que
fora expulsada.
—Recoñecemento internacional. 1953-1959
O ano 1953 foi decisivo para o recoñecemento internacional do réxime de Franco grazas ao
achegamento coa Santa Sede e aos EE UU.
Sinatura do Concordato coa Santa Sede, polo que se renovaban os acordos do anterior
Concordato; confesionalidade do Estado, ensino obrigatorio da relixión católica,
matrimonio eclesiástico e leis de acordo coa doutrina da Igrexa.
Pactos cos EE UU. A cambio de importante axuda económica, instalábanse en España
bases militares.
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6.4 Relacións exteriores 

Quen é Franco?

2. Da autarquía económica aos inicios da liberación
A sociedade española sufriu un retroceso xeral na súa calidade de vida. A actividade
económica non recuperou os índices da poseguerra ata ben entrados os anos cincuenta
—O período autárquico. 1939-1950
A política económica da posguerra, caracterizóuse pola autarquía e a intervención estatal; o
seu obxectivo era lograr a autosuficiencia económica para non depender económicamente
do exterior, impulsando a produción interior e dificultando as importacións mediante a
imposición de elevados aranceis.
A autarquía, defendida polo réxime e obrigada polo illamento internacional, mostróuse
ineficaz. Dominaba a escaseza, a inflación e o estancamento da produción, cun importante
desenvolvemento do mercado negro. Foron anos de carestía a todos os niveis como as
cartillas de racionamento para controlar a venda dos alimentos básicos e evitar o
desabastecemento.

En 1955, España pediu a súa admisión na ONU, co apoio decisivo do Goberno
norteamericano, foi aceptada. España tivo que recoñecer a independencia de
Marrocos (1956).

Francisco Franco(1892-1975) naceu en Ferrol. Creceu nunha familia de clase media de 
tradición mariñeira. Elexiu a carreira militar, rematando no 1910 os seus estudos na 

Academia de Infantería de Toledo. Ascendeu rápidamente no escalafón por méritos de
guerra, aproveitando a situación bélica de Marrocos. No1923 era xa xefe da Lexion, e no 

1926 se converteu no xeneral máis novo de Europa. Franco uniuse a conspiración preparada 
por varios militares para sublevarse contra a República no 1936. O 1 de outubro do mesmo 
ano, os seus compañeiros de armas, reunidos nunha Xunta de Defensa Nacional en Burgos, 

elexirono xefe político e militar do bando sublevado. O fracaso da tentativa golpista deu 
lugar a Guerra Civil española, que duraría tres anos (1936-1939) e levaria a Franco ao 

poder. Finalizada a Guerra Civil, Franco impuxo en España un novo réxime, principalmente 
alineado co nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini, que eran os seus aliados e 

inspiradores.

1.

1.

En Europa: España solicita en 1962 entrar na Comunidade
Económica Europea, pero non foi admitida por non ter un  

O máis destacable da política exterior española durante os anos 60
é o desexo do Goberno de ser aceptado nos organismos
internacionais máis significativos.

réxime de liberdades democráticas. Só conseguiu un tratado comercial de tipo
preferencial en 1970.
Problemas con Marrocos: Marrocos consegue en 1956 independizarse de España, mais no
momento da súa independencia só acaba controlando a costa occidental do país, polo que os
conflitos nas zonas onde a ocupación española continuaba non tardaron en suceder. Tras
varios enfrontamentos bélicos na zona, foron cedidos a Marrocos en 1969 os territorios de
Sidi Ifni e cabo Xubi.
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Xibraltar: A cuestión de Xibraltar foi un tema preferente dos gobernos de
Franco. A ONU resolveu a favor de España o preito, recomendando a
descolonización da colonia por parte do Reino Unido. A negativa británica 

supuxo o pechamento da fronteira, e tras un referendo celebrado en 1967 onde os
cidadáns de Xibraltar manifestaron que preferían seguir sendo ingleses, Reino Unido
conseguiu conservar a colonia.

EUA: En 1966 un avión norteamericano deixou caer por error unha bomba atómica que
transportaba para evitar un combate aéreo. Ademais do perigo radioactivo, isto supuxo a
violación dos acordos bilaterais de 1953 (renovados en 1963) de que en España non se
depositarían bombas deste tipo nin os avións norteamericanos sobrevoarían o espazo aéreo
español con este tipo de cargas. Isto supuxo un deterioro entre as relacións de ambos países,
que se conservou ata a firma dun novo tratado en 1970.

6.5 Desenvolvemento económico e 
inmobilismo político. 1959-1973

1. Os planos económicos
Os problemas económicos que viña arrastrando España desde o inicio da política de
autarquía evidenciaban a necesidade de dar á economía un xiro radical.

Flexibilidade da economía
A política monetaria establecía maior elasticidade dos
tipos de xuro aplicados polo Banco de España.

—Plano de Estabilización de 1959
Foi un programa de reformas realizado por un equipo de
ministros e de altos cargos técnicos que contou co apoio do
Fondo Monetario Internacional. Seu obxectivo era
abandonar o modelo autárquico e intervencionista para
establecer un modelo baseado na liberalización económica.
Principais aspectos:

No sector exterior estableceuse a paridade da peseta e a liberación dos intercambios
comerciais e os investimentos estranxeiros.
No sector público, o Goberno comprometíase a axustar os gastos aos ingresos,
reducir a inflación, mellorar o rendemento do sistema fiscal e evitar o excesivo peso
do déficit da empresa pública sobre o orzamento estatal.

—Planos de Desenvolvemento Económico e Social.
Entre 1960 e 1973 España viviu un período de crecemento económico grazas ás reformas
establecidas nos Planos de Desenvolvemento. Os seus obxectivos eran: aumentar ao
máximo o crecemento do produto nacional; alcanzar o pleno emprego; potenciar a
progresiva integración da economía española na economía mundial; lograr unha
distribución máis equitativa da renda, e facer máis flexible o sistema económico.
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6.6 Movementos sociais de
oposición ao franquismo
Os anos sesenta estiveron caracterizados pola intensificación da oposición, que demandaba a
restauración do sistema democrático. As principais frontes de oposición estiveron en:

A Universidade. As primeiras manifestacións de protesta apareceron en febrero de
1956, centradas en conseguir un sindicalismo de estudantes democrático; pero a
resposta do Gorberno, que consideraba as protestas como un problema de orde
pública, foi sempre dura: expendientes, detencións, suspensións das clases, peche de
universidades…

 O Movemento Obreiro. Non estaba activo ata os anos
sesenta que as accións de protesta multiplicaronse:
folgas polas melloras salariais, reudción da xornada
laboral, solidariedade con compañeiros detidos ou
sancionados… Así, neste contexto naceron en 1962, na
clandestinidade, unhas comisións obreiras que lograron
importantes éxitos electorais dentro da organización
sindical oficial e orixinaron o sindicato Comisións
Obreiras (CC OO). 
En 1926-63 producironse os primeiros conflitos laboráis
graves en Asturias, Cataluña e País Vasco.

A represión sufrida estimulou a afiliación e a votación nas eleccións sindicais aos
representantes de CC OO, da UXT e doutros grupos sindicais clandestinos. Para
controlar a situación , o Goberno creou o Tribunal de Orde Publica (TOP).

A Igreza Catolica. Os cambios introducidos polo Concilio Vaticano II modificaron o
comportamento dunha parte do clero español. En 1960. 339 sacerdotes asinaron un
documento, desautorizado pola xerarquía eclesiástica, denunciando os malos tratos e a
faltas de liberdades. En 1973 os bispos solicitaron a revisión do Concordato de 1953 e a
separación entre a Igreza e o Estado. En España estaba xurdindo diversos movementos
católicos entre a xuventude e os obreiros como Xuventude Obreira Católica (JOC) e a
Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC).
A oposición política. Foi en aumento nos sesenta e setenta: maior actividade terrorista,
oposición (clandestina) no interior e crecemento do número de militantes e simpatizantes
na oposición no exterior. 

    En 1959 fundouse ETA (Euzkadi Ta Askatasuna, Euskadi e Liberdade) como una forma
radicalizada do nacionalismo vasco, dominado ata entón polo Partido Nacionalista Vasco.
Naceu dun sector das Xuventudes do PNV e do grupo estudiantil EKIN como unha
organización clandestina revolucionaria que defende a loita armada como medio de conseguir
a independencia de Euskadi. As accións levadas a cabo por ETA multiplicaronse tras o
primeiro asesinato en 1968. Como resposta a este atentado, o réxime restableceu a Lei de
represión de bandidaxe e terrorismo. E en outra resposta aumentou a oposición vasca,
especialmente tras as sentenzas ditadas no Proceso de Burgos de 1970 contra dezaseis
persoas, acusadas entre outros delitos, de asesinar tres persoas e pertenecer a ETA. 
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Roda de prensa de ETA

A oposición política democrática fixo una declaración sobre España no Congreso do
Movemento Europeo reunido en Múnic en xuño de 1962. Todos os membros da oposición
do interior e do exilio presentes tiñan en común o desexo de instaurar en España un
sistema político democrático.
A prensa do réxime franquista calificou este congreso de conturbenio. Moitos dos
asistentes foron confinados ao regreso a España, ou tiveron que exiliarse. Mentres o
Goberno organizaba manifestacións contra esta soposta inxerencia exterior nos asuntos
internos de España.

Actividades
Que tiña en común o réxime franquista cos fascismos?
Que foi a `División Azul´ e que obxectivos tiña?
Por que España sufriu o illamento internacional e a condena da ONU?
Que circunstancias favorecen o recoñecemento diplomático do réxime de
Franco?
Cales eran os obxectivos e as principais características da autarquía
franquista?
Por que a comunidade Europea non admitiu a España como estado
membro?
Valora o papel da oposicion universitaria e obreira e os cambios da Igrexa
a finais dos sesenta e comezos da setenta.
Investiga sobre a protesta obreira do 10 de marzo de 1972 de Ferrol.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.



INTRODUCCIÓN

La Transición Española  

¿Cual fue el primer partido político que gobernó después de la muerte de franco? ¿Quién era su líder? 

1

 
La Transición Española es el periodo de
la historia contemporánea de España en
el que se llevó a cabo el proceso por el
que el país dejó atrás el régimen
dictatorial del general Francisco Franco
y pasó a regirse por una Constitución
que restauraba la democracia.

 Dicha fase constituye la primera etapa
del reinado de Juan Carlos I.

 
El franquismo experimentó una crisis durante sus
últimos años. Esta fue esencial para que, tras la muerte de
Franco, se hiciera inviable el mantenimiento del régimen.
En ella confluyeron factores como la crisis económica
mundial a partir de 1973. También otro factor muy
importante fueron el aumento de los movimientos
sociales, como los sindicatos, las manifestaciones,
huelgas, etc. Tuvo mucha importancia los sindicatos y
movimientos estudiantiles en contra del franquismo
durante los años 60.

Juan Carlos de Borbón fue el sucesor designado por
Franco para la jefatura del Estado. La muerte del dictador
el 20 de noviembre de 1975 supuso la proclamación a
título de rey de Juan Carlos, el 22 de noviembre del
mismo año, dos días más tarde de la muerte de Franco. El
rey juró acatar los principios del franquismo, destinados a
perpetuar el régimen fascista. Sin embargo, no lo hizo.

 

 
 
 

El rey confirmó en su puesto al presidente del Gobierno
del régimen franquista, Carlos Arias Navarro, que fuera
proclamado previamente presidente del gobierno por
Franco el 20 de diciembre de 1973, tras la muerte  de
Carrero Blanco, asesinado por el grupo terrorista ETA.
No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de
llevar a cabo reformas políticas bajo su gobierno, lo que
produciría un distanciamiento cada vez mayor entre
Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el rey le exigió
la dimisión el 1 de julio de 1976 y Arias Navarro se la
presentó.

El tres  de Julio del mismo año el rey designó a Adolfo
Suarez presidente del Gobietno mediante el Real
Decreto. Tal como establecía la Ley Orgánica del Estado
de 1976, el presidente del Gobierno era designado
directamente por el rey.

Un hecho muy importante, que fue  el mayor  causante
de la disolución de la dictadura y el principio de una
democracia  fue la Ley  para la Reforma Política: 
Tras la aprobación de esta ley por las Cortes franquistas,
se celebraron las elecciones generales de 1977. Fueron las
primeras elecciones libres en España en cuarenta años.
El primer Gobierno Suárez se disolvió al tomar posesión
de sus cargos los ministros del segundo Gobierno Suárez
en julio de 1977.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_franquistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Gobierno_Su%C3%A1rez


Ejercicios

¿Cual fue el primer partido político que gobernó después de la muerte de franco? ¿Quién era su líder? 

3.¿Por qué la Constitución fue un hecho
tan importante para la sociedad?¿Qué
relación tiene con la Transición? 

A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al
distanciamiento con el monarca y a las presiones
internas de su partido. Durante la celebración de la
votación en el Congreso de los Diputados para elegir
como sucesor a Leopoldo Calvo- Sotelo  se produjo el
golpe de Estado dirigido por el teniente coronel Tejero,
el general Alfonso Armada y el teniente general  Miláns
del Bosch. El golpe, conocido como 23-F, fracasó.

Las tensiones internas de UCD (Unión de Centro
Democrático) provocarían su desintegración a lo largo
de 1981 y 1982, desapareciendo en 1983. Los partidos
políticos que quedarían sería Alianza Popular, de
centro derecha y el Partdio Socialista Obrero Español
(PSOE), que representaría a la izquierda. 

Mientras, el expresidente Suárez y un grupo de
disidentes de UCD iniciaron un nuevo proyecto
político centrista que mantendría representación
parlamentaria en el Congreso hasta las elecciones de
1993, el Centro Democrático y Social.

El 27 de diciembre de 1978 se firmó
la primera constitución española,
que recogía todos los derechos de
los civiles, y que acababa
definitivamente con todas las leyes
establecidas por la anterior
dictadura. 

4.¿Qué fue ETA? ¿Cuál era su objetivo?
Relaciónalo con la Transición. ¿A qué
político español famoso asesinó en 1973? 

Participantes:
Constanza, Santiago, Verónika, Ada y Lucía 

 Gracias a las elecciones generales
del 77 se dio pasó a otro 
 acontecimiento fundamental: Las
Cortes promulgaron la Constitución
Española de 1978, posteriormente
aprobada  en referéndum por el
pueblo español, el 6 de diciembre de
1978. 
 

1.Investiga que sucesos representan las
tres fotografías que aparecen en la
primera  página y por qué motivo
fueron importantes en la Transición
Española.

2.¿Quién fue el primer partido político
que gobernó tras la muerte de Franco?
¿Quién era su líder?

Terrorismo durante la Transición 

Durante la transición tuvieron lugar varios centenares
de muertes, tanto a manos de grupos terroristas de
extrema izquierda, principalmente ETA y GRAPO,
como por ataques de grupos terroristas de extrema
derecha. Las investigaciones al respecto sitúan el
número de víctimas mortales en un intervalo de 500
a 700 personas (entre 1975 y los primeros años de la
década de los 80), la inmensa mayoría fruto de
atentados terroristas, destacando la banda armada
ETA, que fue directamente responsable de bastante
más de la mitad de las muertes. 

Asesinato de Carrero Blanco en Madrid, el 20 de diciembre de 1973
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O 20 de novembro de 1975 falece Francisco Franco, caudillo da ditadura en 
España. Dous días máis tarde nomeábase Rei de España ao elexido por 

Franco como o seu sucesor, Juan Carlos I.
 

·CAUSAS·CAUSAS·CAUSAS
·A Revolución dos Caraveis (25 de abril de 1974, Lisboa): foi un movemento pacífico que acabou coa ditadura que rexentaba
Portugal dende 1933, e que debe o seu nome aos caraveis vermellos que os civís colocaron na boca dos fusís do exército como acto
de protesta. Este levantamento exerceu unha influencia indirecta importante sobre a Transición Española debido á similitude do
réxime que existía ata ese momento en ambos países (España e Portugal).
·O asasinato de Carrero Blanco por ETA: este era unha figura importante no goberno da ditadura e man dereita de Franco, así como o
seu posible sucesor. 

·Unión do partido político PSOE e o sindicato UXT, quenes apostaban pola democracia para pasar
dun réxime ditatorial a un constitucional.

·Fusilamentos no ano 1975 a membros da ETA e das FRAP (Fronte Revolucionaria Antifascista e
Patriota): producíronse o 27 de setembro nas cidades de Madrid, Burgos e Barcelona, sendo as
últimas execucións do réxime, xa que coa Constitución de 1978 eliminouse a pena de morte en
España.

Todos estes feitos levantaron unha serie de protestas a nivel nacional e internacional.
Pablo Iglesias Posse,

fundador do PSOE e UXT ---
---

---
---

-

----------
Primeiros mevementos sociais:
Déronse ao principio movementos veciñais, que foron dos máis activos na loita da recuperación da democracia. Nas
asociacións de veciños as persoas buscaban solucións aos seus problemas e a prestación de servizos públicos.

Movementos estudiantís:
Estas protestas comezan en 1956, pero non é ata 1979 que se produce a primeira folga universitaria, en contra do goberno
de UCD e da Lei de autonomía, na cal: a selectividade era a forma de acceso, se incrementaba o prezo das tasas e se
facilitaba a privatización en contra da opinión dos estudantes. Estas manifestacións pacíficas eran ilegais, e houbo feridos
durante o seu transcurso: chegaron a morrer dous estudantes, chamados José Luis e Emilio, e outros saíron feridos pola
policía.

Movementos obreiros:
Tras a morte de Franco, en novembro do 75, os movementos asamblearios empezan a politizarse. Estos movementos  eran
apoiados tanto por sindicalistas como por grupos independentes. En xaneiro do 76 en Madrid contabilizáronse centos de
miles de traballadores en folga contra a política de contención salarial, o que provocou nos seguintes meses movilizacións
por toda España. 

 
 

Protestas sociais durante a transición ··········· ···

Manifestacións estudantís no 1979
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Tamén as mulleres protagonizaron protestas na época do franquismo, xa que estaban nunha situación moi limitada, falando
de dereitos e liberdades. A ditadura franquista pretendeu, ata o último momento, reducir á muller a ser nai e esposa fiel.
Cos cambios políticos e sociais desta etapa de transición, como poden ser a redacción da Constitución Española do 78 (na cal
non estivo ningunha muller implicada na súa creación); a chegada dun estado de benestar; ou a nova redacción das leis e
derrogación doutras que xa no eran compatibles cos principios constitucionais, a situación das mulleres mellorou.

-O dereito ao divorcio. Ata entón, as mulleres tiñan a obriga de permanecer casadas cos seus maridos durante toda a súa
vida, sen elección.

-Dereito a ter control dos seus cartos. Elas non podían controlar os seus cartos nin abrir unha conta no banco sen permiso
dos seus maridos. Os seus homes encargábanse de todo trámite bancario que elas necesitasen.

-Dereito á realización dun pasaporte. Puideron facer un pasaporte propio sen ter o permiso do marido.

-Capacidade de abrir un negocio. Antes non se lles permitía abrir un negocio, xa que estaban obrigadas a cumprir un papel de
nai e de esposa no ámbito doméstico. Aquí aceptouse que puideran abrir e xestionar un negocio ou unha empresa pola súa
conta, tal e como poden as mulleres hoxe en día.

-Comparecer un xuízo. A partir deste momento, puideron estar legalmente nun xuízo como demandante.
A creación de novos dereitos para a muller acabou, por exemplo, co sometemento por parte dos homes dentro do matrimonio
(dándose menos casos de maltrato) e coa posición inferior da muller na sociedade (que non tiñan dereito a manexar e
xestionar os seus cartos, nin ter propiedades). 

En resumo, a muller só obtiña uns mínimos dereitos ao contraer matrimonio cun home, que era o que lle “proporcionaba” os
dereitos.
Todos estes cambios obtidos grazas á loita dos movementos feministas contra as inxustizas logrou un avance nos dereitos
da muller na actualidade, pero aínda así, hoxe séguese a loitar por unha igualdade de xénero.
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Xoga unha actividade interactiva para saber o que 

aprendiches!

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12281433-a_transicion_da_dictadura.html

Carteis da época que publicitaban cómo ser unha "boa esposa "·········································
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  A semana tráxica de 1977
Foi un momento moi tenso durante a transición española, pois se produciron moitos
enfrontamentos entre os diferentes bandos.
O día 24 de xaneiro do ano 1977 un grupo de ultras franquistas entraron nun despacho de
avogados e acabaron coa vida de cinco deles. Debido a isto, as  GRAPO (Grupos de
Resistencia Antifascista Primero de Octubre), un grupo de extrema esquerda, secuestraría
ao presidente do Consello Supremo de Xustiza Militar, ademais de asasinar a tres policías.
Esta serie de feitos propiciaría que o 9 de abril se legalizase o PCE (Partido Comunista de
España), coincidindo coa festividade do Sábado Santo, ao que se lle coñeceu como o
Sábado Santo Vermello.

  GOBERNO DE ADOLFO SUÁREZ (1976-1982)
A Navarro sucédeo Adolfo Suárez, antigo secretario do Movemento Nacional. O seu obxectivo era establecer reformas no sistema
político a partir da evolución das leis e das institucións franquistas. Para iso, necesitaba anular a resistencia dos inmobilistas e tentar
que os rupturistas deixasen de lado a súa idea dunha reforma tan brusca e aceptasen o seu método, que era un pouco máis gradual.
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En novembro de 1976 conseguiu que se aprobase a Lei para a Reforma Política, coa que xorden Cortes conformadas por dous cámaras
elixidas por sufraxio universal, legalización de partidos políticos e sindicatos obreiros para a que ademais levou a cabo un referendo. Esta
lei goza de vital importancia, xa que permitiu levar a cabo as modificacións enumeradas no sistema político.
En abril de 1977, levan acabo as primeiras eleccións democráticas, que gaña a UCD (Unión de Centro Democrático). Tamén estaban entre
as opcións partidos como o PSOE, AP (Alianza Popular) ou o PCE.

Protestas durante a semana tráxica

Home votando na urna o 15 de xuño de 1977

  As primeiras eleccións libres españolas
As primeiras eleccións libres desde 1936 tiveron lugar o 15 de xuño de 1977, onde votou
o 80% da poboación. Saíu vitorioso destas o UCD, liderado por Adolfo Suárez, quen
había ido captando votos grazas aos seus diferentes achegamentos a todas as
ideoloxías da transición.
Dese xeito, comezaba en España o segundo goberno de Adolfo Suárez entre 1977- 1979,
que xa gobernaba antes da celebración das eleccións. Creou o sistema democrático.

---
---

---
---

--

---------------------------

---
---

---
---

-------------------

GOBERNO DE ARIAS NAVARRO (1975-1976)
Debido á forza dos inmobilistas, o rei debe nomear presidente do goberno a Carlos Arias Navarro, quen anuncia o falecemento de Franco.
Por outra banda, noméase a Torcuato Fernández Miranda como presidente das Cortes, quen aposta por un reformismo máis profundo.

Tendencias políticas tras a morte de Franco

-Había tres correntes principales: 
Inmobilismo: mantendo o réxime sen Franco.
Reformismo- aperturismo: reformándoo e adaptándoo á nova situación social
 sen chegar a establecer unha democracia.
Rupturismo: rompendo completamente coa ditadura establecendo un novo sistema democrático.

 

 
No goberno de Navarro prodúcese un equilibrio entre o franquismo e o reformismo. Ante a ausencia de reformas, a oposición, é dicir, os 
que estaban en contra do réxime franquista, aumentan os conflitos, manifestacións, folgas e campañas a favor das liberdades 
democráticas, pedindo tamén a amnistía para os presos políticos.
Ao non ter apoio e forzado polo rei, Arias Navarro acaba dimitindo o 1 de xullo de 1976.
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1976: Adolfo Suárez, presidente do Goberno
 ---

---
---

-

-------------
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Quenes participaron na súa creación?
Foron sete deputados, coñecidos como "Pais da Constitución", os nomeados pola Comisión de Asuntos
Constitucionais e Liberdades Públicas do Congreso dos Deputados para elaborar o anteproxecto da Constitución.
Participaron na súa creación Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (Minoría Catalá), Gregorio Peces-Barba (PSOE),
Jordi Solé-Tura (PCE), Gabriel Cisneros, Pedro Pérez Llorca e Miguel Ferreiro de Miñón (UCD), cada un deles dun
partido político diferente, coa finalidade de que cada un cedese un pouco para redactar unha constitución que se
axustase a todos, independentemente da súa ideoloxía.

Que é a constitución?
Na Constitución defínese España como un Estado Social e Democrático de Dereito e fálase, entre moitas cousas,
da liberdade de mercado, liberdade relixiosa (estado aconfesional), participación libre na vida política, etc. 
No referente ao sistema político, estableceuse que España é unha monarquía parlamentaria na que a Coroa ten as
funcións representativas, as Cortes teñen o poder lexislativo, o goberno o poder executivo e o tribunal o poder
xudicial. As Cortes estarían formadas por dous cámaras (Congreso dos Deputados como cámara de
representación popular e Senado como cámara de representación territorial), establécese a independencia do
poder xudicial, cuxa máxima instancia sería o Tribunal Constitucional, e unha organización descentralizada do
Estado (municipios, provincias e dereito á autonomía das rexións que así o desexen).

Cando se ratificou?
Finalmente, o día 6 de decembro de 1978, produciuse un referendo para que o pobo aprobase a Constitución
española, e foi aprobada polo 88% dos españois. Neste momento podemos dicir que acabou esta etapa coñecida
como Transición Española.

··························
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O momento no que se volve definitivamente á democracia foi no ano 1978,
momento no que nacía a Constitución.

 

 
A Constitución española

························

············

Investiga...
1-Qué era a ETA?
2-Cal é o motivo do nome dado ao Sábado
Santo Vermello?
3-Por que a Constitución foi redactada por
membros de todos os partidos políticos?

Os sete padres da Constitución Española

---
---

---
---

---
---

------------------------------------
-
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