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1) Text:  

Dos años largos hace que ciño la Corona de España, y la España vive en 

constante lucha, viendo más lejana la era de paz y de ventura... Si fueran los extranjeros 

los enemigos de la felicidad de España, al frente de estos soldados... sería el primero en 

combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y 

perpetran los males de la Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la 

Patria, todos pelean... Al desprenderme de la Corona no me desprendo del amor a esta 

España tan noble como desgraciada.  

                                                                (Abdicació d’Amadeu I).  

 

 

 

Comenta aquest text indicant com a mínim:  

a) Moment aproximat en què es redactà. 

b) Com havia arribat Amadeu I a la corona espanyola. 

c) Conflictes interns espanyols d’aquell moment a què es refereix el text.  

 

2) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

 La revolta de les Comunidades castellanes: cronologia, causes, finalització 

del conflicte i possibles conseqüències.  

 La pau dels Pirineus de 1659: indica a quin conflicte posà fi, què s’hi acordà i 

les conseqüències d’aquest tractat. 

 

3) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts): 

 Origen del carlisme, idees que defensava, i com començà, es desenvolupà i 

acabà la primera guerra Carlista.  

 El Trienni Liberal a l’època de Ferran VII: origen, idees que defensava, 

actuacions concretes i final.  

 

4) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

 El creixement econòmic espanyol dels anys seixanta del segle XX: causes, 

sectors econòmics més importants i conseqüències.  

 La Setmana Tràgica: cronologia, causes, desenvolupament i conseqüències. 
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1) Comenta aquest mapa indicant, com a mínim, la transcendència d’Annual, del penyal 

d’Alhucemas i l’època a la qual pot pertànyer el mapa (2,5 punts).  

 

2) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- Diferències fonamentals entre les corts de la corona de Castella i les de la 

corona d’Aragó a l’edat mitjana i l’edat moderna. 

- Trets definidors de l’agricultura espanyola a finals de l’Antic Règim.  

 

3) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts):  

- Anomena i explica almenys tres de les principals novetats que presentava la 

Constitució de 1812.  

- Explica el funcionament real del sistema polític de la Restauració.  

 

4) Escull una d’aquestes dues opcions (2,5 punts): 

- Trets fonamentals de l’economia del primer franquisme (des de 1939 a 1952 

aproximadament).  

- Explica almenys dos dels principals fets polítics de 1934 a Espanya i la seva 

transcendència.  


