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QÜESTIONARI SOBRE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME 
 
 
Cerqueu la informació als esquemes i al llibre de t ext i contesteu a les següents preguntes: 
 
1. Explica quines van ser les causes de la Guerra Civil espanyola. 
 
2. Pinta o calca un mapa d’Espanya i marca les zones sublevades i les zones fidels a la República. 
 
3. Quins van ser els fets detonants de la sublevació del 18 de juliol? Qui era el líder? i el “Director”?  
 
4. Defineix legionari (de l’exèrcit espanyol), milícia popular i brigades internacionals. 
 
5. Explica les diferències entre l’ajuda internacional que va rebre el bàndol republica i el bàndol 

sublevat. 
 
6. Ordena els següents esdeveniments: 
    Batalla de l’Ebre 

    Assassinat de l’almirall Carrero Blanco 

    Concordat amb la Santa Seu 

    “Fets de maig” 

    Pla d’Estabilització 

    Franco mor 

    Condemna de l’ONU del règim franquista 

    “Contubernio de Munich” 

    Assassinat del tinent Castillo 

    Cas Matesa 

    Franco: proclamat “Generalísimo” 

    Bombardeig de Gernika 

 
7. Explica quina va ser la base del poder de Franco i per què el van triar a ell “Generalísimo”. 
 
8. Explica l’evolució política del bàndol republicà durant la guerra. 
 
9. Explica breument les conseqüències de la Guerra Civil. 
 
10. Explica les diferències entre la repressió de la zona sublevada i de la zona republicana. 
 
11. Per què creus que existeix una associació de la memòria històrica que vol recuperar els morts del 

bàndol republicà? Creus que és convenient o seria millor deixar-ho estar? (Nota: no valore opinions, 
valore raonaments) 

 
12. Apunta les fases polítiques del franquisme en un fris cronològic i apunta els fets que consideres 

més importants. 
 
13. Definició de franquisme. Per què va durar tant de temps? Característiques generals. 
 
14. Apunta les Lleis Fonamentals del règim franquista. Per què creus que Franco no va posar un rei? 
 
15. Característiques polítiques, socials i econòmiques del franquisme dels anys 50. 
 
16. Explica la crisi final del règim. 
 
17. Definició d’autarquía, tecnocràcia i “desarrollismo”. 
 
18. Característiques de l’autarquía i del “desarrollismo”. 


